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1. Introdução
O presente documento constitui o Relatório Ambiental Final do processo de Avaliação Ambiental do Plano
Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro (PEIRVRA), promovido pela
Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.
A proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
(PEIRVRA) – elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 5920/2008, de 27 de Fevereiro do
Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR,
2008) – define uma área de intervenção de cerca de 37 000 hectares, com uma extensão de 60 km de
frente costeira, 128 km de frente lagunar e 24 km de frente ribeirinha do Vouga, abrangendo os concelhos
de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga
e Vagos, da região NUTS III Baixo Vouga, o concelho de Mira, da NUTS III Baixo Mondego, bem como o
extremo sudoeste do concelho de Espinho, da NUTS III Grande Porto. Trata-se de uma área definida com
base no limite regulamentado pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha
Grande, entre a Barrinha do Esmoriz/Lagoa de Paramos e a praia de Mira, alargando-se para o interior de
forma a integrar a Ria de Aveiro, a Pateira de Fermentelos e parte do Rio Vouga.
O Plano deve ser objecto de Avaliação Ambiental nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho,
que estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no
ambiente, nomeadamente, quando incidem sobre áreas sensíveis em termos de conservação da natureza.
De facto, o PEIRVRA incide, total ou parcialmente, sobre as seguintes áreas classificadas:
•

Zona de Protecção Especial (ZPE) Ria de Aveiro (PTZPE0004);

•

Sítio de Importância Comunitária (SIC) Barrinha de Esmoriz (PTCON0018);

•

SIC Rio Vouga (PTCON0026);

•

SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanha (PTCON0055);

•

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

O presente documento tem como objectivo dar resposta às disposições do Artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 232/2007, segundo o qual a entidade responsável pela elaboração de determinado plano sujeito a
Avaliação Ambiental deve elaborar um relatório ambiental no qual se “identifica, descreve e avalia os
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano (...), as suas alternativas
razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos (...)”. Nesse
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sentido, o presente Relatório Ambiental inclui uma avaliação de cenários alternativos de desenvolvimento
face à plena concretização da estratégia e do plano de intervenção do PEIRVRA.
O Relatório Ambiental Final apresenta-se revisto face a uma versão preliminar datada de Março de 2010,
tendo incorporado a maioria das recomendações das entidades com responsabilidades ambientais
específicas e/0u que estão a acompanhar o desenvolvimento do PEIRVRA. O presente documento
encontra-se igualmente ponderado dos resultados da consulta pública realizada entre 17 de Março e 29 de
Abril de 2010, tendo incorporado as principais sugestões relativas ao Relatório Ambiental propriamente
dito produzidas nesse âmbito. Desta forma, esta versão final do Relatório Ambiental corporiza e contribui
para a própria natureza interactiva e construtiva dos processos de avaliação ambiental, indo ao encontro
dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, bem como de boas práticas
em Avaliação Ambiental Estratégica.
De modo a alcançar esses requisitos legais, o Relatório Ambiental Final inclui, para além do presente
capítulo introdutório (Capítulo 1): a identificação da equipa técnica responsável pelo desenvolvimento da
Avaliação Ambiental (Capítulo 2); a descrição do processo de Avaliação Ambiental e das opções
metodológicas adoptadas pela NEMUS (Capítulo 3); uma breve descrição do PEIRVRA e da respectiva área
de intervenção (Capítulo 4); a identificação do Quadro de Referência Estratégico (Capítulo 5); a
apresentação do âmbito da Avaliação Ambiental, dos pareceres emitidos pelas entidades com
responsabilidades ambientais específicas e/ou integradas no Conselho Consultivo da Sociedade Polis
Litoral – Ria de Aveiro bem como os principais resultados da consulta pública (Capítulo 6); a Avaliação
Ambiental do PEIRVRA propriamente dita, organizada por Factor Crítico de Decisão e incluindo a
identificação das tendências de evolução da situação de referência, a avaliação de efeitos significativos, a
identificação de oportunidades e riscos e medidas ambientais associadas (Capítulo 7); a consideração de
cenários alternativos de desenvolvimento (Capítulo 8); uma avaliação global dos riscos e oportunidades
identificados para os vários cenários de desenvolvimento considerados (Capítulo 9); uma avaliação de
incidências ambientais, nos termos dos n.os 1 – alínea b), 8 e 9 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007
(Capítulo 10); um conjunto de recomendações tendo em vista a melhoria do PEIRVRA (Capítulo 11); um
Programa de Gestão e Monitorização coerente com as medidas de avaliação e controlo requeridas pelo
Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 (Capítulo 12); e uma nota conclusiva final (Capítulo 13).
No final do presente volume foram condensados os vários elementos de apoio ao Relatório Ambiental,
subdivididos em cinco anexos: Desenhos (I); Quadros de Apoio (II); Quadro de Referência Estratégico:
Objectivos gerais e específicos (III); Conservação da Natureza e Biodiversidade: Caracterização (IV) e
Pareceres sobre a Proposta de Definição de Âmbito (V).
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2. Identificação da Equipa Técnica
A elaboração da Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização
da Ria de Aveiro encontra-se a cargo da empresa NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., sob a
direcção do Dr. Pedro Bettencourt Correia.
Dado o âmbito multidisciplinar do exercício de avaliação, a NEMUS mobilizou uma vasta equipa de
técnicos especializados de modo a assegurar a elaboração dos vários domínios específicos envolvidos. No
quadro seguinte identificam-se os principais técnicos envolvidos:
Quadro 2.1 – Composição da Equipa Técnica

Nome
Pedro Bettencourt
Pedro Afonso Fernandes
Nuno Silva

Formação
Geólogo; Especialista em Geologia Marinha
Economista; Mestre em Planeamento Regional e Urbano e em Economia
Engenheiro do Ambiente

Sónia Alcobia

Geóloga

Cláudia Fulgêncio
Maria Grade

Engenheira do Ambiente
Engenheira do Ambiente; Mestre em SIG

Catarina Diamantino
Ana Isabel Quaresma

Geóloga; Mestre em Geologia Económica e Aplicada; Doutoranda em Geologia,
especialidade Hidrogeologia
Engenheira Civil, opção de Opção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mestre em Engenharia do Ambiente – Ramo de Hidráulica e Recursos Hídricos

Carlos Abecassis

Engenheiro Civil; Mestre em “Maritime Civil Engineering”

Francisco Salpico

Engenheiro Civil; Mestre em Engenharia de Estruturas

Pedro Moreira

Engenheiro do Ambiente

Marta Patrício

Engenheira do Ambiente, variante Sanitária

João Fernandes

Engenheiro do Ambiente

Raquel Agra

Bióloga

Gisela Sousa

Bióloga

Sara Sousa

Bióloga

Elisabete Teixeira

Arquitecta Paisagista

Sofia Gomes

Arqueóloga

Ana Otília Dias

Economista

Carvalho Abrantes
Gonçalo Dumas
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3. Avaliação Ambiental: Processo e Metodologia
3.1. Enquadramento legal
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 3 de Junho, determinou a realização de um
conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais degradadas
situadas no litoral, abreviadamente designado “Polis Litoral – Operações Integradas de Requalificação e
Valorização da Orla Costeira”, tendo ainda estabelecido que o Polis Litoral deve ser desenvolvido através
de conjuntos de operações independentes entre si, agrupadas em função de tipologias territoriais que
tipifiquem espaços prioritários de intervenção.
A Ria de Aveiro constitui uma das três áreas de intervenção prioritária definidas naquela resolução, sendo
neste quadro que se insere o PEIRVRA. De facto, de acordo com o n.º 6 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 90/2008, o conteúdo operativo de cada conjunto de operações Polis Litoral deve constar de
um plano estratégico, cuja aprovação deve ser precedida de avaliação ambiental de planos e programas
nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho.
Este diploma fornece o enquadramento legal, a nível nacional, para o processo de Avaliação Ambiental,
estabelecendo o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no
ambiente. O Decreto-Lei n.º 232/2007 transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2001/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho – que prevê a avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente –, e a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26 de Maio – que estabelece a participação pública na sua elaboração.
De acordo com o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/2007, a Avaliação Ambiental de planos e programas
pode ser entendida como um processo integrado, contínuo e sistemático, que visa assegurar a integração
global das considerações biofísicas, económicas, sociais e políticas relevantes no procedimento de
tomada de decisão.
A realização de uma Avaliação Ambiental ao nível do planeamento e da programação garante que os
efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração de um plano ou programa e antes
da sua aprovação. Desta forma os eventuais efeitos ambientais negativos de uma determinada opção de
desenvolvimento passam a ser considerados numa fase que precede a Avaliação de Impacte Ambiental de
projectos.
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De acordo com o n.º 1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, estão sujeitos a Avaliação Ambiental:
a)

“Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria,
transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento
urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura
aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio [que aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental], na sua actual
redacção;

b)

“Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista
nacional de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação
ou numa zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências
ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril [que transpôs
para a ordem jurídica interna a Directiva Aves e a Directiva Habitats], na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;

c)

“Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam
enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam qualificados como
susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente.”

Ainda segundo o mesmo diploma compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa:
•

Averiguar se o mesmo se encontra sujeito a Avaliação Ambiental, podendo consultar as
entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam
interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano ou programa
[nomeadamente, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ICBN), Instituto da Água (INAG), Administrações de Região
Hidrográfica (ARH), Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR),
autoridades de saúde ou municípios da área abrangida pelo plano ou programa] (n.º 3 do
Artigo 3.º);

•

Determinar o âmbito da Avaliação Ambiental a realizar, bem como determinar o alcance e
nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório Ambiental, devendo solicitar
parecer sobre esta informação às entidades referidas anteriormente (Artigo 5.º);

•

Elaborar um Relatório Ambiental no qual identifica, descreve e avalia os eventuais efeitos
significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa e as suas
alternativas razoáveis, que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial
respectivos (Artigo 6.º);
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•

Promover a consulta do plano ou programa e do respectivo Relatório Ambiental:


Pelas entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais
específicas, sejam susceptíveis de interessar os efeitos ambientais resultantes
da aplicação do plano ou programa (n.º 1 do Artigo 7.º);



Consulta pública (n.º 6 do Artigo 7.º);



Consulta transfronteiriça (sempre que o plano ou programa em elaboração seja
susceptível de produzir efeitos significativos no ambiente de outro Estado
membro da União Europeia) (Artigo 8.º).

•

Ponderar o Relatório Ambiental e os resultados das consultas realizadas na elaboração da
versão final do plano ou programa a aprovar (Artigo 9.º);

•

Enviar à APA o plano ou programa aprovado (quando o mesmo não seja objecto de
publicação em Diário da República) e uma Declaração Ambiental, que deve também ser
disponibilizada ao público (Artigo 10.º);

•

Avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação e execução
do plano ou programa, verificando a adopção das medidas previstas na Declaração
Ambiental (Artigo 11.º);

•

Divulgar e remeter à APA os resultados do controlo efectuado (Artigos 11.º e 12.º).

3.2. Abordagem metodológica
A abordagem metodológica de Avaliação Ambiental que tem vindo a ser desenvolvida pela NEMUS baseiase, fundamentalmente, nos seguintes elementos:
•

A legislação aplicável em vigor (cf. secção anterior);

•

O Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica publicado pela APA (Partidário,
2007);

•

As Orientações para a Avaliação Ambiental de Planos e Programas em termos de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade preparadas por uma equipa do ICNB (Silva et
al., 2008);

•

O Guia de Avaliação Ambiental da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território (DGOTDU, 2008);

•

O Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive adoptado pelo
Governo Britânico (Office of the Deputy Prime Minister, 2005);
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•

O Handbook of Strategic Environmental Assessment (SEA) for Cohesion Policy 2007-2013
desenvolvido pela Greening Regional Development Programmes Network e recomendado
pela Comissão Europeia – DG REGIO e DG AMBIENTE (GRDP, 2006);

•

A experiência da equipa técnica em Avaliação Ambiental Estratégica, em Avaliação de
Impacte Ambiental, em Apoio Multicritério à Decisão e em avaliação de programas e
projectos.

Em termos introdutórios, é importante referir que a Avaliação Ambiental (AA) tem uma natureza diferente
da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), apesar de ambas possuírem um tronco comum: a avaliação de
impactes.
De facto, enquanto a AIA incide sobre projectos concretos, num estado avançado de determinado
processo de decisão (perspectiva de curto e médio prazo e processo discreto motivado por propostas
concretas de intervenção, conhecidas com elevado detalhe e certeza), a AA intervém numa fase mais
precoce do processo de tomada de decisão, tipicamente marcada pela incerteza quanto aos efeitos
ambientais das decisões, contribuindo de forma construtiva para um processo (desejavelmente) cíclico e
contínuo que deverá culminar com a adopção de soluções sustentáveis a longo prazo.
Mais do que um fim em si mesma, a AA deve ser um meio para uma tomada de decisão mais consciente e
bem fundamentada, assegurando uma visão de longo prazo e propondo, eventualmente, estratégias ou
soluções alternativas que conduzam a um desenvolvimento mais sustentável, no sentido em que o bemestar das gerações vindouras não é comprometido pelo bem-estar das actuais gerações. É por isso que a
AA se deve focalizar nos aspectos essenciais da tomada de decisão, adoptando simultaneamente uma
postura metodológica integrada, interdisciplinar, participativa, interactiva, verificável e orientada para a
sustentabilidade (Partidário, 2007).
É neste sentido que a AA incorpora habitualmente uma dimensão estratégica:
“A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de natureza
estratégica cujo objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos
de estratégias de acção no quadro de um desenvolvimento sustentável” (Partidário, 2007).
Quando assume este tipo de postura, a AAE não apenas se afasta dos limites da AIA em termos de
capacidade de influenciar decisões ou opções estratégicas, como incorpora uma visão contemporânea da
tomada de decisão, entendida como um processo sistémico onde a actividade de consultoria de apoio à
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decisão pode (e deve) ter um importante papel facilitador caso adopte “uma abordagem interactiva,
construtiva e de aprendizagem” (Bana e Costa, 1993).
De facto, a AAE tem evidentes pontos de contacto com a abordagem do Apoio Multicritério à Decisão
(AMCD), nomeadamente, na sua interpretação mais francófona1:
“O apoio à decisão é a actividade daqueles que facilitam a obtenção de respostas para as questões
que se colocam a determinado actor que intervém num processo de tomada de decisão,
recorrendo, para o efeito, a modelos claramente explicitados mas não necessariamente
formalizados na íntegra. Essa actividade procura clarificar a tomada de decisão, produzindo
recomendações ou, simplesmente, favorecendo a coerência entre, por um lado, a evolução do
processo de tomada de decisão e, por outro lado, a concretização dos objectivos e dos valores
associados aos vários actores envolvidos nesse processo” (Roy e Boyssou, 1993) 2.
Em particular, a AAE aproxima-se da abordagem do AMCD quando propõe, como elemento integrador e
estruturante do exercício de Avaliação Ambiental, o conceito de Factores Críticos de Decisão (FCD), que
“constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que
identificam os aspectos que devem ser considerados pela decisão na concepção da sua estratégia e das
acções que a implementam, para melhor satisfazer objectivos ambientais e um futuro mais sustentável”
(Partidário, 2007).
De facto, a focalização do exercício de Avaliação Ambiental em factores críticos é coerente,
nomeadamente, com a abordagem de apoio à decisão centrada nos valores dos actores e nos respectivos
objectivos (Value-Focused Thinking) de Keeney (1992) ou com a abordagem de Bana e Costa (1992 e 1993)
dos Pontos de Vista Fundamentais, que procura integrar quer os valores/ objectivos dos actores quer as
características da acção ou alternativa em avaliação (plano ou programa, no caso particular da AA).

1

A escola americana de AMCD centra-se mais na tomada de decisão propriamente dita e não tanto no processo

que conduz a esse acontecimento. Ou seja, o facilitador (consultor) intervém fundamentalmente na fase final da
tomada de decisão e não tanto desde o início do processo, como defende a escola francesa. A Avaliação Ambiental
(Estratégica) insere-se mais nesta última linha de pensamento.
2

Tradução livre do original em Francês.

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

9

Figura 3.2.1 – Factores Críticos de Decisão (Diagrama de Venn)

Como sugere o Diagrama de Venn da Figura 3.2.1, em Avaliação Ambiental Estratégica, os FCD
correspondem ao subconjunto formado pela intersecção de três conjuntos (Partidário, 2007):
•

Quadro de Referência Estratégico (QRE): reúne os macro-objectivos de política ambiental e
de desenvolvimento sustentável estabelecidos a nível nacional, europeu e internacional em
planos, programas, estratégias e outros documentos de política com os quais o plano ou
programa em avaliação se relaciona;

•

Questões Estratégicas (QE): traduzem os objectivos estratégicos e as linhas de força do
plano ou programa e o seu potencial com implicações ambientais;

•

Factores Ambientais (FA): remetem para os aspectos ambientais relevantes dado o alcance e
a escala do plano ou programa em avaliação; este conjunto não integra, por princípio, todos
os factores ambientais considerados habitualmente em AIA mas apenas aqueles que se
afigurem pertinentes dados os problemas ambientais existentes bem como o contexto
particular de decisão.

Desta forma, uma Avaliação Ambiental não é um exercício exaustivo de Avaliação de Impacte Ambiental.
Em primeiro lugar, porque inclui, para além dos factores ambientais (FA), outros elementos de índole
estratégica, de natureza macro (QRE) e micro (QE). Em segundo lugar, porque os esforços analíticos
devem concentrar-se apenas nos factores críticos ou fundamentais para a decisão, tendo como fim último
apoiar os actores (públicos e/ou privados) numa etapa inicial ou intermédia do processo de tomada de
decisão, fornecendo-lhes apenas os elementos que são determinantes para a construção e consolidação
do próprio sistema de decisão (composto por valores/ objectivos e acções/ alternativas).
Nesse sentido, a Avaliação Ambiental é um dos vários inputs para um processo que se pretende
interactivo, participado e dinâmico e que culminará, numa fase mais adiantada, com a tomada de decisão
propriamente dita.
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Plano ou Programa
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Questões Estratégicas
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Figura 3.2.2 – Desenvolvimento metodológico de uma Avaliação Ambiental Estratégica com Objectivos
Ambientais Relevantes
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É por isso que os FCD não podem ser muito numerosos [entre três a oito, segundo Partidário (2007)] e
devem, sempre que possível, totalizar um número ímpar (propiciando o desempate em problemas
decisionais em que os vários FCD têm a mesma importância relativa), sob pena de os resultados do
exercício avaliativo serem muito pouco úteis para os actores envolvidos no processo de tomada de
decisão, fruto da dispersão por aspectos menos (ou nada) relevantes em termos estratégicos.
Também designados por “Factores ambientais e de sustentabilidade” (FCT-UNL, 2007) ou por “Aspectos
ambientais-chave” [Key Environmental Issues (GRDP, 2006)], os Factores Críticos de Decisão devem estar,
por sua vez, associados a um conjunto de Objectivos Ambientais Relevantes [Relevant Environmental
Objectives (GRDP, 2006)]. Tratam-se de objectivos definidos pelo próprio exercício de Avaliação
Ambiental, que não devem ser confundidos com os objectivos associados ao plano (ou programa) em
avaliação, decorrendo, sobretudo, dos objectivos estratégicos consignados em instrumentos de política
relevantes e, ainda, de problemas ambientais prementes dada a escala e o alcance do plano.3
Assim, os Objectivos Ambientais Relevantes decorrem, directamente, do Quadro de Referência Estratégico
(QRE) e dos Factores Ambientais (FA), e não das Questões Estratégicas (QE) associadas ao plano (ao
contrário do que acontece com os FCD), como sugere a Figura 3.2.2 (acima).
Na identificação dos Objectivos Ambientais Relevantes, bem como na prévia formulação de Factores
Críticos de Decisão, deve-se assegurar (GRDP, 2006):
•

A incorporação dos principais aspectos ambientais e de desenvolvimento sustentável
envolvidos na tomada de decisão;

•

A incorporação dos objectivos de política ambiental e de desenvolvimento sustentável
consignados nos planos, programas, estratégias e outros documentos relevantes;

•

O consenso em torno dos Objectivos Ambientais Relevantes (e respectivos Factores Críticos
de Decisão) por parte das autoridades com responsabilidades ambientais específicas;

•

Um número não muito elevado de Objectivos Ambientais Relevantes, em paralelo com a
recomendação aplicável aos Factores Críticos de Decisão (cf. observações anteriores);

•

A adequabilidade dos Objectivos Ambientais Relevantes dado o alcance e a escala do plano
em avaliação.

3

O Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive (Office of the Deputy Prime Minister, 2005)

designa os Objectivos Ambientais Relevantes simplesmente por Strategic Environmental Assessment (SEA) Objectives,
evidenciando a especificação desses objectivos em sede de AAE bem como a respectiva independência face aos
objectivos do plano ou programa em avaliação.
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Os Objectivos Ambientais Relevantes devem ser quantificados sempre que tal seja possível. Desta forma,
importa associar a cada objectivo um ou vários indicadores (e eventuais metas) que possibilitem medir os
efeitos significativos decorrentes da concretização do plano/programa em avaliação. Sempre que tal não
se revele viável, deverão ser identificadas questões específicas (por exemplo, decorrentes de problemas
ambientais existentes) para as quais o plano poderá fornecer respostas ou soluções (GRDP, 2006).
Os indicadores são também fundamentais para uma prévia identificação das tendências de evolução na
ausência do plano e, por essa via, para aferir os efeitos ambientais líquidos associados a este último.
Neste contexto, importa referir que, em Avaliação Ambiental Estratégica, a identificação de tendências –
pelo seu interesse prospectivo – afigura-se mais relevante face a uma simples caracterização da situação
actual (mais comum em AIA), que tem uma natureza mais estática (Partidário, 2007). O preenchimento do
quadro seguinte, por Factor Crítico de Decisão, afigura-se particularmente útil neste âmbito:
Quadro 3.2.1 – Identificação de tendências e evolução da situação actual na ausência do plano para cada
Factor Crítico de Decisão (FCD)

FCD

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores
ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas
e aspectos-chave da
situação actual

Evolução da
situação actual na
ausência do plano

Fonte: GRDP (2006) (adaptado)

Ainda no que se refere à avaliação de efeitos significativos, deverá ser adoptada uma abordagem
operativa e pragmática. Ou seja, o isolar dos principais impactes esperados deverá constituir, não um
ponto de chegada, mas um ponto de partida para a identificação de oportunidades e riscos associados ao
plano em avaliação, bem como de medidas específicas que minimizem riscos e potenciem oportunidades
(BRDP, 2006) (Partidário, 2007) (cf. também Figura 3.2.2). Também neste caso, os principais aspectos
analíticos podem ser condensados de forma tabular para cada Factor Crítico de Decisão:
Quadro 3.2.2 – Avaliação de efeitos significativos, identificação de oportunidades e riscos e medidas
específicas para cada Factor Crítico de Decisão (FCD)

FCD

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos
significativos

Oportunidades

Riscos

Medidas específicas
para potenciar
oportunidades e
minimizar riscos

Fonte: GRDP (2006) (adaptado)
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A identificação de oportunidades e riscos é um aspecto central em Avaliação Ambiental Estratégica dado
que fornece elementos suficientes para que se possa efectuar uma avaliação global do plano (Partidário,
2007). De facto, a condensação dos resultados numa Matriz de Oportunidades e Riscos, organizada por
Factor Crítico de Decisão, possibilita aferir em que medida existem, ou não, argumentos suficientes, do
ponto de vista ambiental e do desenvolvimento sustentável, para validar a prossecução do plano. Essa
matriz, bem como as recomendações específicas entretanto enunciadas por objectivo ambiental relevante
(cf. Quadro 3.2.2), são igualmente essenciais à formulação de recomendações globais.
Quadro 3.2.3 – Métrica para avaliação de oportunidades e riscos

Oportunidades

Riscos

Criação de novas ou elevadas
oportunidades de desenvolvimento e
Elevadas

geração de riqueza a nível regional e/ou
local; benefícios elevados em termos de

Perda de recurso ou afectação de
Elevados qualidade irreversível e insubstituível;
custos elevados

quantidade, qualidade ou protecção dos
recursos e valores locais ou regionais
Médias

Vantagens, oportunidades e benefícios de
importância média

Perda de recurso ou afectação de
Médios

qualidade que exige a aplicação de
directrizes; custos médios
Perda de recurso ou afectação de

Baixas

Benefícios baixos ou insignificantes

Baixos

qualidade irrelevante ou minimizável;
custos baixos ou irrelevantes

Fonte: LNEC (2008) (adaptado)

A Matriz de Oportunidades e Riscos poderá envolver alguma selectividade, nomeadamente, quando se
está na presença de um conjunto numeroso de oportunidades e riscos nem sempre de elevada
significância. Para efeito, a NEMUS tem vindo a utilizar uma métrica comum de classificação de
oportunidades e riscos, semelhante à adoptada no relatório de Avaliação Ambiental Estratégica do
“Estudo para Análise Técnica Comparada das Alternativas de Localização do Novo Aeroporto de Lisboa na
Zona da Ota e na Zona do Campo de Tiro de Alcochete” (LNEC, 2008) (cf. Quadro 3.2.3).
O avaliador ambiental deve também propor um Programa de Gestão e Monitorização, coerente com as
medidas de avaliação e controlo requeridas pelo Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007. Como sugere a
Figura 3.2.2, a prévia definição de indicadores (associados aos Objectivos Ambientais Relevantes) poderá
ser de extrema utilidade para a estabilização de uma bateria de indicadores de monitorização da
implementação do plano em termos ambientais e de desenvolvimento sustentável. Naturalmente, esses
indicadores deverão remeter para os principais riscos identificados, apesar de ser também desejável o
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cálculo de indicadores relacionados com os objectivos ambientais cuja concretização, a nível regional ou
nacional, depende, pelo menos em parte, do plano/programa em avaliação.
Os indicadores de monitorização não deverão ser muito numerosos e o seu cálculo deverá ser possível
com actualidade e fiabilidade. Poderão ser indicadas as fontes de informação bem como os procedimentos
de recolha de informação (no caso de indicadores alimentados por informação de natureza primária) e do
respectivo tratamento. Em determinados casos, por exemplo, quando existem objectivos especificados a
nível nacional ou regional, poderão ser especificadas metas ou normas.
O Programa de Gestão de Monitorização poderá também incluir algumas medidas de gestão, aplicáveis à
generalidade dos planos/programas similares, que deverão ser adoptadas como boas práticas em termos
ambientais e de desenvolvimento sustentável.

3.3. Faseamento
A metodologia descrita nas secções anteriores desenvolve-se ao longo das seguintes fases principais:
•

Fase 1 – Determinação do Âmbito da Avaliação Ambiental;

•

Fase 2 – Avaliação e preparação do Relatório Ambiental Preliminar;

•

Fase 3 – Consultas;

•

Fase 4 – Elaboração do Relatório Ambiental Final;

•

Fase 5 – Elaboração da Declaração Ambiental.

Seguidamente descrevem-se os objectivos de cada uma das cinco fases acima mencionadas e das suas
principais etapas:

Fase 1 – Determinação do Âmbito da Avaliação Ambiental
A primeira fase tem como objectivo definir o quadro de referência para a Avaliação Ambiental, determinar
o Objecto da Avaliação bem como os Factores Críticos de Decisão e respectivos Objectivos Ambientais
Relevantes e indicadores. Determina-se o alcance e o nível de pormenorização da informação a incluir no
Relatório Ambiental. Pretende-se ainda identificar quais as autoridades a consultar quanto ao âmbito e
alcance do Relatório Ambiental.
Esta fase desenvolve-se ao longo das seguintes etapas:
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A – Análise do Plano, objectivos e relação com outros planos e programas pertinentes
Nesta etapa analisam-se as Questões Estratégicas e os objectivos do Plano bem como a relação entre este
e outros planos, programas e estratégias que incidam no mesmo território ou que integrem orientações
sectoriais relevantes (Quadro de Referência Estratégico).

B – Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental
De modo a dar resposta ao disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, propõe-se
o âmbito da avaliação ambiental e os factores ambientais a analisar, bem como o alcance e nível de
pormenorização da informação a incluir no Relatório Ambiental.
A definição do âmbito do Relatório Ambiental pressupõe identificação prévia de Factores Críticos de
Decisão, aos quais estão associados Objectivos Ambientais Relevantes e indicadores seleccionados. São
também identificadas as fontes de informação e os efeitos mais significativos que serão apurados na Fase
2 dos trabalhos.
O final desta fase corresponde à elaboração da Proposta de Definição de Âmbito.

C – Solicitação de pareceres sobre a Proposta de Definição de Âmbito
A Proposta de Definição do Âmbito foi submetida, em Julho de 2009, a parecer das entidades às quais, em
virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais
resultantes da aplicação do PEIRVRA (no respeito pelo n.º 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007),
bem como das demais entidades integradas no Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral – Ria de
Aveiro, S.A. (de acordo com Artigo 19.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 92/2008, de 3 de Junho)..
Estes pareceres foram coligidos pela equipa de avaliação ambiental e considerados no âmbito e alcance
do presente Relatório Ambiental (cf. secções 6.1 e 6.2).

Fase 2 – Avaliação e preparação do Relatório Ambiental Preliminar
Definido e estabilizado o âmbito e o alcance do Relatório Ambiental, é iniciado o processo de elaboração
deste último. A Fase 2 compreende uma avaliação por Factor Crítico de Decisão (FCD). Esta análise
privilegiará a identificação das principais tendências existentes bem como dos efeitos significativos
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associados ao plano, tendo como ponto de apoio um conjunto de indicadores/questões relativos aos
Objectivos Ambientais Relevantes (associados a cada FCD).
O principal produto da Fase 2 é uma Matriz de Oportunidades e Riscos especializada por FCD. Esta matriz é
fundamental para a formulação de recomendações e para a definição de um Programa de Gestão e
Monitorização, tendo em vista a sustentabilidade dos projectos/acções estruturantes previstos no Plano.
Esta fase inclui o desenvolvimento das seguintes etapas:

A – Caracterização da situação actual e principais tendências associadas aos Factores
Críticos de Decisão (FCD)
Procede-se a uma breve caracterização da situação existente e à avaliação da sua provável evolução na
ausência do Plano para os diferentes Objectivos Ambientais Relevantes associados aos FCD (cf. Quadro
3.2.1), a aferir pelos pareceres relativos à Proposta de Definição do Âmbito entretanto emitidos.
Como fonte, são utilizados elementos bibliográficos e estatísticos diversos, relevantes para a
caracterização da área em estudo relativamente aos descritores acima referidos. Eventualmente, poderão
ser realizadas visitas de campo no sentido de validar in loco a informação documental entretanto coligida.

B – Identificação dos efeitos mais significativos e avaliação de oportunidades e riscos
Caracterizado o cenário tendencial, identificam-se os eventuais problemas ambientais e de
desenvolvimento sustentável suscitados pela concretização do Plano, designadamente, relacionados com
zonas de especial importância ambiental, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na
redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Verifica-se, ainda, em que medida os objectivos relevantes de protecção ambiental e de desenvolvimento
sustentável estabelecidos a nível internacional, comunitário ou nacional estão a ser tomados em
consideração durante a preparação do Plano.
Assim, para cada um dos FCD e ao longo dos respectivos Objectivos Ambientais Relevantes, são isolados
os efeitos ambientais e socioeconómicos mais significativos, positivos ou negativos, associados à plena
concretização do Plano. Os riscos e oportunidades decorrem, directa ou indirectamente, desses efeitos,
corporizando a eventual incerteza associada aos mesmos bem como as dimensões de desenvolvimento
sustentável corporizadas pelos próprios Objectivos Ambientais Relevantes – que extravasam,
naturalmente, o âmbito estrito do plano em avaliação.
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De modo a lidar com estas contingências, efectua-se uma avaliação qualitativa dos riscos e
oportunidades, recorrendo-se a uma escala do tipo: elevada(o), média(o) e baixa(o) (cf. Quadro 3.2.3). Tal
facilita, em particular, a selecção dos riscos e oportunidades mais relevantes bem como a formulação de
medidas específicas para lidar com os mesmos (cf. Quadro 3.2.2).
Na presença de opções ou cenários alternativos de desenvolvimento, são igualmente identificados os
riscos e oportunidades associados a cada caso.
Os resultados desta análise são condensados numa Matriz de Oportunidades e Riscos de modo a se
proceder à avaliação global do Plano bem como dos respectivos cenários alternativos de desenvolvimento
(quando aplicável). Esta avaliação global pode envolver, para além de um balanço entre oportunidades e
riscos por FCD, uma análise da eficácia do Plano em termos de potencial concretização dos Objectivos
Ambientais Relevantes.

C – Recomendações e Programa de Gestão e Monitorização
Tendo como pontos de apoio a Matriz de Oportunidades e Riscos bem como as medidas específicas
entretanto formuladas, são produzidas recomendações globais com o objectivo de, por um lado, gerir os
efeitos adversos (riscos) associados à concretização do Plano e, por outro lado, potenciar as
oportunidades de desenvolvimento sustentável identificadas. Em particular, são identificadas e avaliadas
as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial do
Plano.
São ainda especificadas algumas medidas de gestão (de natureza geral) bem como de avaliação e
controlo, a implementar para efeito de acompanhamento da execução do Plano, em conformidade com o
disposto no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007. Em particular, é proposta uma bateria de indicadores
de monitorização do Plano.

D – Elaboração do Relatório Ambiental Preliminar
Esta etapa compreende a elaboração do Relatório Ambiental Preliminar propriamente dito, que
acompanha o Plano para efeito de consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas
(30 dias), seguida de consulta pública (pelo menos 30 dias), de acordo com o previsto no Artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 232/2007 (Fase 3 dos trabalhos, cf. abaixo).
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O Relatório Ambiental Preliminar constitui o documento de síntese de todo o processo e visa identificar,
descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano,
justificando as opções tomadas em detrimento de outras alternativas razoáveis. Este relatório integra os
elementos descritos no Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 e é acompanhado por um Resumo Não
Técnico.

Fase 3 – Consultas
O Relatório Ambiental Preliminar (datado de Março de 2010) foi submetido, em Março-Abril de 2010, a
consulta das entidades com responsabilidades ambientais específicas bem como das demais entidades
integradas no Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A. Estas entidades tiveram
30 dias para se pronunciarem sobre o citado relatório, ao abrigo do n.º 3 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de Junho.
Simultaneamente, o PEIRVRA e o respectivoa Relatório Ambiental Preliminar foram colocados a consulta
pública por período não inferior a 30 dias, mais precisamente entre 17 de Março e 29 de Abril de 2010, com
o objectivo de recolher observações e sugestões formuladas por associações, organizações ou grupos não
governamentais e, em geral, por todos os interessados, incluindo todos aqueles que possam ser afectados
pela aprovação dos projectos enquadrados no Plano.
Em particular, o PEIRVRA e o Relatório Ambiental Preliminar foram disponibilizados ao público, quer na
página da Internet da Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A. (http://www.polisriadeaveiro.pt/), quer
nas instalações dos 12 municípios envolvidos bem como das demais entidades públicas directamente
envolvidas na gestão do plano: ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.;
Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Centro, I.P.; CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro – Baixo Vouga e Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.
Paralelamente, a Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A. desenvolveu um suplemento/encarte que foi
distribuído com a edição de 19 de Abril de 2010 do Diário de Aveiro (também disponível «on-line» no citado
endereço) e promoveu uma sessão pública de apresentação do PEIRVRA e do respectivo Relatório
Ambiental Preliminar. Essa sessão, que foi bastante participada, decorreu nas instalações da mesma
sociedade (Edifício Aveiro Expo – Parque de Exposições de Aveiro), igualmente no dia 19 de Abril de 2009
(18 horas).
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O presente Relatório Ambiental Final inclui uma síntese dos resultados das consultas às entidades e
pública (cf. Secções 6.3 e 6.4, respectivamente), tendo sido o respectivo teor ponderado na mesma sede.

Fase 4 – Elaboração do Relatório Ambiental Final
O presente Relatório Ambiental Final inclui as análises e avaliações conduzidas e os contributos obtidos
através do envolvimento das autoridades competentes e dos agentes interessados bem como um registo
escrito de todo o processo conduzido até à submissão do PEIRVRA a aprovação, acompanhando a versão
final deste último.

Fase 5 – Declaração Ambiental
A versão final do Plano é acompanhada de uma Declaração Ambiental com os elementos estipulados no
Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, incluindo, nomeadamente, a forma como as considerações
ambientais e o Relatório Ambiental foram integrados no Plano, a ponderação dos resultados das consultas
efectuadas, a fundamentação das opções tomadas face às alternativas razoáveis e as medidas de controlo
previstas.
A Declaração Ambiental, assim como o Plano aprovado, serão enviados à APA. Para além disso, a
Declaração Ambiental será disponibilizada ao público para consulta (através da página na Internet da
entidade promotora do Plano, isto é, da Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.).
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4. Descrição do Plano
4.1. Enquadramento geográfico
De acordo com o ponto 1.3 da proposta de PEIRVRA (MAOTDR, 2008, p. 49), a respectiva área de
intervenção foi definida tendo por base o limite regulamentado pelo POOC Ovar — Marinha Grande entre a
Barrinha de Esmoriz e a praia da Mira, alargando-se, para o interior, de forma a integrar toda a Ria de
Aveiro segundo os limites definidos para a Zona de Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro (PTZPE0004).
Integram ainda a área de intervenção, pela importância que detêm na alimentação da Ria e face aos
valores naturais presentes, o Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rio Vouga (PTCON0O26) e o SIC
Barrinha de Esmoriz (PTCON0018) (cf. Desenho 1 – Anexo I).
Desta forma, a área de intervenção do PEIRVRA assume uma lógica de continuidade e complementaridade
entre os diferentes sistemas naturais presentes — marítimo, lagunar e ribeirinho — integrando ainda toda
a Área de Intervenção Prioritária definida no Plano Intermunicipal UNIR@RIA (AMRIA, 2008) bem como a
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (integrada na ZPE Ria de Aveiro) e uma parte do SIC Dunas de
Mira, Gândara e Gafanha (PTCON0055).
Trata-se de um espaço singular no contexto de Portugal e da Europa, atendendo às excepcionais
qualidades ambientais e paisagísticas de elevado valor científico, cultural e económico, que abrange dez
concelhos da região NUTS III Baixo Vouga (Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos), um concelho da NUTS III Baixo Mondego (Mira) e ainda
o extremo sudoeste do concelho de Espinho (da NUTS III Grande Porto) [cf. (MAOTDR, 2008, p. 51) e
Desenho 1 – Anexo I).
Em termos gerais, a área de intervenção do PEIRVRA apresenta as seguintes características:
•

Área total: 37 000 ha;

•

Frente costeira: 60 Km;

•

Frente lagunar: 128 Km;

•

Frente ribeirinha do Vouga: 24 Km;

•

ZPE Ria de Aveiro (PTZPE0004): 31 000 ha;

•

SIC Rio Vouga (PTCON0026): 27 454 ha;

•

SIC Barrinha de Esmoriz (PTCON0018): 396 ha;

•

SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanha (PTCON0055): 20 531 ha.
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4.2. Breve caracterização da área de intervenção
A Ria de Aveiro é uma laguna de formação recente com uma área de aproximadamente 11 000 ha, que se
estende ao longo de 50 km de comprimento e de cerca de 8,5 Km de largura. Apresenta uma rede principal
de canais de maré (Mira, Ovar, Murtosa, Espinheiro e Ílhavo) permanentemente ligados, onde desaguam
diversas linhas de água (rios Vouga, Antuã e Boco) e uma zona terminal de esteiros com canais estreitos e
de baixas profundidades que circundam inúmeras ilhas e ilhotas. A ligação ao mar é estabelecida através
de uma barra existente no cordão litoral (MAOTDR, 2008, p. 51).
A configuração actual da Ria de Aveiro deve-se, em grande parte, à acção do homem que, ao longo do
tempo, foi criando salinas, drenando áreas de sapal, abrindo esteiros e efectuando dragagens dos canais
para facilitar a navegação. A constante ligação ao Oceano Atlântico (através da barra do Porto de Aveiro)
provoca uma forte influência marinha na zona lagunar, justificando que o grau de salinidade da água neste
local seja, actualmente, semelhante ao da água do mar, ao contrário do que acontecia no passado.
Igualmente importantes neste território são as barrinhas de Esmoriz e de Mira. A Barrinha de
Esmoriz/Lagoa de Paramos, que se divide entre os municípios de Espinho e Ovar, é uma lagoa costeira de
água salobra, alimentada por dois pequenos cursos de água, a ribeira de Rio Maior e a Vala de Maceda. A
Barrinha de Mira, por seu lado, é uma lagoa de água doce, com aproximadamente 48 ha, integrada no
concelho de Mira, em que os valores naturais presentes lhe conferem um forte potencial lúdico-turístico,
principalmente durante o Verão.
O Rio Vouga é o principal curso de água que alimenta a Ria de Aveiro, assim como a pateira de Frossos.
Este nasce na Serra da Lapa e estende-se por 148 km, sendo que as suas águas, ao chegar ao mar,
separam-se em inúmeros canais de terreno baixo e pantanoso, dando-se início à formação da zona lagunar
— Ria de Aveiro.
A Ria de Aveiro é uma área de especial interesse para a conservação da natureza e da biodiversidade, pela
diversidade de espécies que alberga e de habitats que encerra, que lhe conferem estatutos
conservacionistas de importância nacional, comunitária e internacional. É igualmente um espaço
fortemente humanizado, reflectindo formas de aproveitamento de recursos naturais consentâneas e
equilibradas com os ecossistemas presentes (nomeadamente, salinas e pisciculturas), que proporcionam
a instalação de novas comunidades e espécies, contribuindo para a riqueza e diversidade do ecossistema
(MAOTDR, 2008, p. 52).
A ancestralidade de algumas das actividades ligadas à exploração dos recursos naturais da Ria,
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designadamente a salinicultura, a apanha do moliço, a exploração de bivalves, a pesca lagunar e a
produção forrageira, contribuíram igualmente para enriquecer o território, valorizando-o social, cultural,
paisagística mas também ambientalmente.
No PEIRVRA é efectuada uma análise de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças (SWOT) deste
território singular, que se condensou no quadro seguinte:
Quadro 4.2.1 – Pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças da Ria de Aveiro (Análise SWOT)

Pontos Fortes
• Quadro de acessibilidades rodoviárias externas e
ferroviárias favorável
• Existência de um aeródromo público certificado e
relativa proximidade a aeroporto internacional
• Existência de transporte colectivo fluvial
• Disponibilidade de recursos humanos, estrutura
etária jovem e dinâmicas demográficas positivas
• Sistema urbano centrado numa das principais
cidades da Região Centro e complementado por
outras centralidades supramunicipais
• Boas condições em termos de infra-estruturas e
serviços de apoio à actividade empresarial
• Presença da Universidade de Aveiro, instituição
dinâmica e referencial em termos de I&D
• Porto de Aveiro, com localização privilegiada e
boas ligações nacionais e a Espanha (a reforçar
futuramente)
• Existência de adequadas condições infraestruturais para actividades piscatórias e para a
náutica de recreio
• Existência de áreas férteis, utilizadas para
produção agrícola e pecuária (milho, hortícolas e
pecuária leiteira)
• Existência de produtos de qualidade e com
imagem consolidada e associada a este território
(sal, ovos-moles, pão-de-ló de Ovar, Carnaval de
Ovar e Estarreja, lampreia, moliceiro, casas da
Costa Nova)
• Espelho de água com possibilidades de se tornar
palco de competições internacionais de actividades
aquáticas
• Oferta diversificada de paisagens e ecossistemas
com potencial de exploração turística (Turismo de
Natureza e de Sol e Mar)
• Diversidade de especializações territorializadas no
quadro da indústria transformadora
• Importante peso da fileira da pesca em termos de
emprego e geração de riqueza
• Quadro institucional favorecido pela existência de
uma associação de municípios com vasto trabalho

Rf_t09027/01

Pontos Fracos
• Progressivo assoreamento da laguna com efeitos
negativos na navegação de pequenas embarcações
de pesca e recreio
• Escassez de oferta qualificada de infra-estruturas e
equipamentos de apoio à náutica de recreio
• Oferta limitada de transporte fluvial
• Fragilidades ao nível das acessibilidades rodoviárias
internas
• Inexistência de uma rede regional de transportes
colectivos rodoviários, que permita a ligação entre
os diversos aglomerados urbanos, assim como a
ligação às praias e locais de interesse
• Fracas condições de serviço da linha ferroviária do
Vouga, associada a deficiências estruturais e
operacionais
• Acentuado envelhecimento da população
(empresários e trabalhadores) ligada às actividades
primárias
• População agrícola envelhecida, pouco qualificada
e profissionalizada e resistente à modernização
• Salinização de áreas agrícolas localizadas em
terrenos circundantes à Ria por aumento do
prisma de maré e degradação das respectivas
estruturas de protecção
• Conflitos de usos na área lagunar entre a
aquicultura e a salinicultura, a náutica de recreio e
as actividades industriais na envolvente
• Decréscimo significativo da importância da
actividade piscatória tradicional
• Mau estado de diversos portos piscatórios e de
lazer (assoreados e sem infra-estruturas de apoio)
• Crescente degradação das salinas e redução da
produção salinícola, devido ao abandono da
exploração de sal, à destruição das motas e à
reconversão de salinas para a actividade piscícola
• Oferta hoteleira insuficiente para assegurar a
consolidação do destino turístico
• Informação turística insuficiente
• Desqualificação das praias fluviais e inexistência de
infra-estruturas de apoio
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Pontos Fortes
•
•
•
•

•
•
•

Pontos Fracos
• Falta de infra-estruturas, equipamentos de apoio e
serviços de animação, designadamente no domínio
do turismo científico e de natureza
• Zona ambientalmente muito sensível e com
equilíbrios frágeis
• Ocupação urbana ou agrícola dos sistemas
dunares e das margens lagunares, com reflexos nas
condições de conservação destes
• Degradação da vegetação nas áreas de sapal e
redução da área correspondente
• Freguesias rurais, com povoamento disperso, não
cobertas pelos sistemas de drenagem e
tratamento de águas residuais
• Elevada pressão humana sobre os sistemas
aquáticos de água doce

e experiência
Qualidade das praias, muitas delas galardoadas
com Bandeira Azul
Boa qualidade das águas balneares
Território singular de elevado valor ambiental e
paisagístico
Bom estado de conservação dos sistemas dunares
na área da Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto
Capacidade de autodepuração da água em alguns
locais da Ria de Aveiro
Investimentos recentes na rede de infra-estruturas
de drenagem e tratamento de águas residuais
A indústria do «frio» em expansão no território
da Ria

Oportunidades

Ameaças

• Existência de um número significativo de
instrumentos de medida de política que
enquadram este território, o mar, o litoral, sector
da pesca, etc., nomeadamente, enquadrados no
QREN 2007-2013
• Priorização da ciência e tecnologia no actual
quadro de política nacional
• Disponibilidade manifestada pelas entidades locais
para integrar uma parceria tendo em vista a
intervenção na Ria de Aveiro
• Perspectiva de melhoria das acessibilidades
regionais e nacionais face aos investimentos
previstos (rodo e ferroviários)
• Desenvolvimento das plataformas logísticas do
Porto de Aveiro e de Aveiro-Cacia
• Investimentos previstos no domínio da piscicultura
(p. ex., viveiro da Pescanova), com capacidade de
induzir o desenvolvimento de outras iniciativas
económicas, contribuindo para a revitalização de
diversos segmentos da fileira da pesca
• Melhoria da qualidade da água decorrente da
implantação da Solução Integrada da SIMRIA
• Oportunidades do salgado para o
desenvolvimento de projectos de âmbito
tecnológico (biocombustíveis, alga, cosmética, etc.)
• Presença na região de pólos industriais de
referência, com escala e capacidade de geração de
riqueza e emprego, que podem ser mobilizados
para a promoção do desenvolvimento sustentável
(alteração das práticas industriais), da conservação
da natureza e da biodiversidade
• Desenvolvimento de novos serviços turísticos na
Ria e realização de investimentos âncora,
permitindo aumentar e qualificar a oferta
• Desenvolvimento de estruturas e funcionalidades
associadas à Linha do Vouga

• Sobreposição de competências entre diversas
entidades em matéria de ordenamento, urbanismo
e ambiente
• Erosão e degradação dos sistemas dunares, por
elevação do nível médio das águas do mar
• Agravamento do estado de degradação ou
completa destruição dos sistemas dunares devido
à ocupação humana e agrícola e erosão marítima
• Subida generalizada do nível médio das águas do
mar e desaparecimento do sistema lagunar
• Eutrofização das lagoas de água doce
• Redução da diversidade das espécies faunísticas
nas lagoas de água doce e proliferação de espécies
oportunistas, resistentes à poluição
• Destruição dos ecossistemas presentes
• Aumento do tráfego marítimo, com consequências
nos níveis de poluição
• Diminuição significativa dos stocks de pescado e
marisco (e, consequentemente, das capturas)
• Impactes ambientais negativos associados à
dimensão produtiva e à tipologia de actividades
presentes nos pólos industriais (em caso de não
implementação de práticas industriais sustentáveis)
e ainda à piscicultura
• Desaparecimento ou inviabilização do sistema de
exploração das marinhas

Fonte: MAOTDR (2008, pp. 110 ss.) (simplificado) e pareceres das entidades sobre o Relatório Ambiental Preliminar
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4.3. Visão e objectivos
A visão de futuro preconizada para a Ria de Aveiro no PEIRVRA foi definida tendo por base o diagnóstico
sintetizado no Quadro 4.2.1 bem como o contexto estratégico e as opções territoriais definidas no
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) para a sub-região Centro Litoral, na
qual se integra praticamente toda a área de intervenção4.
Em particular, a estratégia de intervenção foi balizada pela intenção de promover, simultaneamente, a
salvaguarda dos valores naturais e a valorização das actividades económicas, considerando que um e
outro desígnio se auto-promovem e se auto-sustentam em virtude da forte relação existente entre o
sistema biofísico e o sistema socioeconómico que caracteriza este espaço lacustre (MAOTDR, 2008, p.
117).
Ou seja, a própria singularidade ecológica, paisagística, cultural e vivencial da Ria de Aveiro conduz à
necessidade em se adoptar uma abordagem integrada de intervenção que “vise preservar os sistemas
naturais e actualizar as actividades tradicionais, aumentando a capacidade de geração de riqueza”
(MAOTDR, 2008, p. 117).
Assim, o PEIRVRA assume a seguinte visão estratégica que procura conciliar qualidade ambiental,
competitividade económica e coesão sócio-territorial (MAOTDR, 2008, p. 118):
Ria de Aveiro – Ria de múltiplas vivências, economicamente dinâmica e ambientalmente preservada
Esta visão é concretizada através de três grandes objectivos que reflectem a vontade em conciliar as
citadas dimensões de desenvolvimento:

4

•

Preservação ambiental;

•

Dinamização económica;

•

Promoção da vivência da Ria.

A única excepção é uma pequena área integrada no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Barrinha de Esmoriz,

que coincide com o extremo sudoeste do concelho de Espinho, da sub-região Urbano-metropolitana do Noroeste
(cf. Desenho 1 – Anexo I).
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4.4. Eixos estratégicos e tipologias de intervenção
O PEIRVRA faz corresponder ao objectivo da “Preservação Ambiental” dois eixos estratégicos: Eixo 1 –
Protecção e defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos e Eixo 2 – Protecção e
valorização do património natural e paisagístico. Aos demais objectivos são associados um eixo em cada
caso: Eixo 3 – Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social e Eixo 4 –
Promoção e dinamização da vivência da Ria.
Esta desagregação por eixos estratégicos encontra justificação, em particular, no facto da faixa costeira
entre Esmoriz e Praia de Mira ser um dos troços da costa portuguesa sujeitos a processos de erosão mais
graves. Paralelamente, pelas suas características naturais, a Ria de Aveiro está particularmente exposta a
situações de subida do nível do mar, assumindo as dunas litorais uma importante função como barreira de
protecção das zonas lagunares e de salvaguarda dos aglomerados urbanos ribeirinhos. Naturalmente,
este enfoque na preservação ambiental resulta também da importância da Ria de Aveiro e dos demais
sítios integrados na área de intervenção do PEIRVRA em termos conservacionistas, nomeadamente, fruto
das massas de água que encerram (MAOTDR, 2008, pp. 119-123).
A cada eixo estratégico, o PEIRVRA faz corresponder um conjunto de tipologias de intervenção, a saber:
Quadro 4.4.1 – Eixos estratégicos do PEIRVRA e respectivas tipologias de intervenção

Eixos Estratégicos

Tipologias de Intervenção

1. Protecção e defesa da zona
costeira e lagunar visando a
prevenção de riscos

• Recuperação dunar e lagunar
• Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
• Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à
prevenção de riscos

2. Protecção e valorização do
património natural e
paisagístico

• Estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina (hidráulica,
sedimentar e da fauna e flora presentes)
• Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria
• Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das
margens da Ria
• Preservação e requalificação dos valores naturais

3. Valorização de recursos
como factor de
competitividade económica e
social

• Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas
• Reordenamento e valorização da actividade piscatória
• Criação de infra-estruturas de apoio ao uso turístico balnear

4. Promoção e dinamização da
vivência da Ria

•
•
•
•

Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na ria
Reordenamento e qualificação das frentes lagunares
Informação e promoção territorial
Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio
náutico

Fonte: MAOTDR (2008)
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Com esta formatação, a proposta de PEIRVRA pretende assumir-se como uma oportunidade única para:
•

Desenvolver uma estratégia global e coerente para a Ria de Aveiro;

•

Enquadrar e potenciar uma operação integrada, quer em termos de projectos/acções a realizar,
quer em termos de actores públicos e privados a mobilizar;

•

Dar resposta às preocupações e intenções presentes no programa do Governo em relação às
zonas costeiras, materializadas na criação do programa Polis Litoral – operações integradas de
requalificação e valorização da orla costeira, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
90/2008, de 3 de Junho.

4.5. Plano de Intervenção
Dados os eixos estratégicos e tipologias de intervenção referidos na secção anterior, o PEIRVRA encerra
um Plano de Intervenção que resultou de um levantamento preliminar das acções constantes nos
programas de execução dos instrumentos de gestão territorial relevantes, nomeadamente, no POOC Ovar
– Marinha Grande bem como no Plano Intermunicipal UNIR@RIA.
No quadro seguinte indicam-se os projectos/acções inseridos nesse plano de intervenção, sistematizados
por eixo estratégico:
Quadro 4.5.1 – Projectos/acções inseridos no Plano de Intervenção do PEIRVRA por eixo estratégico

Designação do Projecto/Acção
Eixo 1. Protecção e defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos
Recuperação dunar e lagunar
Protecção e recuperação do sistema dunar
Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico
Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos
Eixo 2. Protecção e valorização do património natural e paisagístico
Estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina
Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria
Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da Ria
Preservação e requalificação dos valores naturais
Requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e de Frossos
Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar
Requalificação e valorização do Sítio da Barrinha de Esmoriz
Requalificação e valorização do Sítio do Rio Vouga
Requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
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Código
RA1
RA1.1
RA1.2
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
RA7.1
RA7.2
RA7.3
RA7.4
RA7.5
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Designação do Projecto/Acção

Código

Eixo 3. Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas
Reordenamento e valorização da actividade piscatória
Núcleos piscatórios marítimos
Núcleos piscatórios lagunares
Criação de infra-estruturas de apoio ao uso turístico balnear (requalificação de praias)
Eixo 4. Promoção e dinamização da vivência da Ria
Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na ria
Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna
Balizamento e sinalização dos canais de navegação
Criação de via ciclável como forma de vivência da Ria
Reordenamento e qualificação das frentes lagunares
Frente lagunar de Ovar
Frente lagunar da Murtosa
Frente lagunar de Estarreja
Frente lagunar de Aveiro
Frente lagunar de Ílhavo
Frente lagunar de Vagos
Frente ribeirinha de Mira
Informação e promoção territorial
Plano de marketing territorial
Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria – “Portas da Ria”
Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico

RA8
RA9
RA9.1
RA9.2
RA10
RA11
RA11.1
RA11.2
RA11.3
RA12
RA12.1
RA12.2
RA12.3
RA12.4
RA12.5
RA12.6
RA12.7
RA13
RA13.1
RA13.2
RA14

Fonte: MAOTDR (2008)

No que respeita aos actores envolvidos na concretização destes projectos prioritários destacam-se,
nomeadamente, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
(MAOTDR), o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), a Administração
do Porto de Aveiro e os municípios, no âmbito das suas competências de ordenamento e gestão do
território (MAOTDR, 2008, p. 132).
Uma estimativa preliminar do investimento associado ao Plano de Intervenção do PEIRVRA aponta para
um custo total de aproximadamente 96 milhões de euros (MAOTDR, 2008, pp. 169-171.). Os projectos que
integram o Eixo 1 (de protecção e defesa da zona costeira e lagunar) absorverão uma significativa parte
dos recursos financeiros (quase 35 milhões de euros), correspondendo a 36,4% do investimento total
estimado. Os projectos do Eixo 4 (de promoção e dinamização da vivência da Ria) representam 22,3% do
investimento total e os dos eixos 2 (de protecção e valorização do património natural e paisagístico) e 3
(de valorização dos recursos) apenas 16,5% e 14,1%, respectivamente – sendo os 10,8% remanescentes
afectos a custos de estrutura e gestão da intervenção.
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Merecem particular destaque, atendendo ao respectivo volume financeiro, os projectos/acções RA 1.1 –
Protecção e recuperação do sistema dunar (9,8 milhões de euros), RA 1.2 – Transposição de sedimentos
(7,8 milhões de euros), RA3 – Reforço das margens pela recuperação de diques e motas (16,7 milhões de
euros), RA7 – Preservação e requalificação dos valores naturais (14,6 milhões de euros), RA9.2 –
Reordenamento e valorização de núcleos piscatórios lagunares (8,2 milhões de euros) e RA12 –
Reordenamento e qualificação de frentes lagunares (7,7 milhões de euros), que por si só representam um
investimento estimado de aproximadamente 65 milhões de euros, ou seja, cerca de dois terços do custo
total previsto para o Plano de Intervenção associado ao PEIRVRA.

4.6. Projectos complementares
Tento em vista a plena concretização da estratégica preconizada para a Ria de Aveiro, o PEIRVRA
reconhece a importância em articular o respectivo Plano de Intervenção com outros planos, projectos ou
acções de natureza complementar, de natureza pública ou privada, destacando-se neste âmbito (MAOTDR,
2008, pp. 165-166):
•

Projectos/acções a desenvolver pelo MAOTDR (através do INAG – Instituto da Água) de
consolidação e reabilitação de esporões, de implementação do Plano de Intervenção de
Esmoriz-Cortegaça e de monitorização do litoral previstas no POOC Ovar – Marinha Grande;

•

Projectos/acções a serem promovidos pelo MADRP, isoladamente ou em parceria com as
autarquias e/ou privados, para a valorização e dinamização das actividades económicas
dependentes da Ria, nomeadamente, a pesca e a agricultura (Projecto Baixo Vouga Lagunar);

•

Projectos a cargo do MOPTC de beneficiação dos acessos viários ao território da Ria de
Aveiro (exemplo: EN 327);

•

Projectos a promover pelos municípios, isoladamente ou em parceria com a Administração
Pública e/ou privados, para a requalificação das frentes ribeirinhas/marítimas e a
regeneração de espaços degradados;

•

Implementação dos projectos identificados no Plano Intermunicipal UNIR@RIA pelos
Municípios ou pela respectiva associação;

•

Projectos a desenvolver pela SIMRIA – Sistema Integrado dos Municípios da Ria, S.A. ao nível
do reforço do sistema de saneamento, com impactes positivos esperados na qualidade da
água da Ria de Aveiro;
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•

Investimentos a cargo da ARH do Centro, I.P., como a valorização do canal central da Ria de
Aveiro ou o levantamento topo-hidrográfico da mesma.

4.7. Relações com Instrumentos de Gestão Territorial
O PEIRVRA articula-se com os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de acordo com o DecretoLei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro:
•

Instrumentos de âmbito Nacional:


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT),
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro (rectificada pela Declaração
de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro).

Planos sectoriais com incidência territorial:


Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 2000, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 5 de Junho;



Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Vouga, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 15/2002, de 14 de Março;



Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral, aprovado
pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho;



Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (em elaboração na sequência
do Despacho n.º 32277/2008, de 18 de Dezembro);



Plano de Ordenamento do Estuário (POE) do Vouga (em elaboração na
sequência do Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho, e do Despacho n.º
22550/2009, de 13 de Outubro).

Planos especiais de ordenamento do território:


Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha Grande,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de
Outubro, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2005, de 13
de Março (em processo de revisão na sequência do Despacho n.º 22400/2009,
de 9 de Outubro);
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Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
(PORNDSJ), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2005, de
13 de Janeiro.

•

Instrumentos de âmbito Regional:


Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro, em elaboração
por determinação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23
de Fevereiro.

•

Instrumentos de âmbito Municipal:


Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (UNIR@RIA), publicado
através do Aviso n.º 19308/2008, Diário da República, 2.ª Série, n.º 127, de 3
de Julho de 2008;



Plano Director Municipal (PDM) de Águeda, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 20/95, publicada no DR n.º 13 I Série B, de 16 de
Janeiro de 1995, com as alterações subsequentes; em processo de revisão na
sequência do Despacho n.º 26626/2001, de 31 de Dezembro;



Plano Director Municipal (PDM) de Albergaria-a-Velha, ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/99, publicada no DR n.º 64 I Série
B, de 17 de Março de 1999; em processo de revisão na sequência do Despacho
n.º 26654/2003, de 20 de Novembro;



Plano Director Municipal (PDM) de Aveiro, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 165/95, publicada no DR n.º 284 I Série B, de 11 de
Dezembro, com as alterações e suspensões parciais subsequentes; em
processo de revisão na sequência do Despacho n.º 15472/2008, de 4 de Junho;



Plano Director Municipal (PDM) de Espinho, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 36/94, publicada no DR n.º 117 I Série B, de 20 de
Maio;



Plano Director Municipal (PDM) de Estarreja, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 11/93, publicada no DR n.º 45 I Série B, de 23 de
Fevereiro, com as alterações e suspensões parciais subsequentes; em processo
de revisão na sequência do Despacho n.º 25958/2005, de 19 de Dezembro;
sujeito a Alteração Regulamentar ao PDM de Estarreja, conforme o Aviso n.º
5153/2010, de 11 de Março, e consequente Declaração de Rectificação n.º
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599/2010, de 26 de Março, para efeitos de correcção de lapso no quadro
regulamentar;


Plano Director Municipal (PDM) de Ílhavo, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 140/99, publicada no DR n.º 258 I Série B, de 5 de
Novembro; em processo de revisão na sequência do Despacho n.º 15826/2003,
de 14 de Agosto;



Plano Director Municipal (PDM) de Mira, ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 83/94, publicada no DR n.º 215 I Série B de 16 de Setembro;
em processo de revisão na sequência do Despacho n.º 138/2004, de 6 de
Janeiro;



Plano Director Municipal (PDM) de Murtosa, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 75/2002, publicada no DR n.º84 I Série B, de 10 de
Abril; em processo de revisão na sequência do Despacho n.º 11612/2008, de 23
de Abril;



Plano Director Municipal (PDM) de Oliveira do Bairro, ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 80/99 publicada no DR n.º175 I Série B de 29 de
Julho, com as alterações subsequentes; em processo de revisão na sequência
do Despacho n.º 15823/2003, de 14 de Agosto;



Plano Director Municipal (PDM) de Ovar, ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 66/95, publicada no DR n.º 157 I Série B, de 10 de Julho,
alterado pela Deliberação nº2377/2007 publicada no DR nº237 II Série de 10
de Dezembro;



Plano Director Municipal (PDM) de Sever do Vouga, ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 180/97, publicada no DR n.º 249 I Série B, de 27
de Outubro;



Plano Director Municipal (PDM) de Vagos, ratificado pelo Despacho n.º 104/92,
publicado no DR n.º 282 II Série, de 7 de Dezembro, com as alterações e
suspensão parcial subsequentes; com a 1º revisão aprovada em Aviso nº
8076/2009, na série do DR nº 72 em 14 de Abril de 2009.

Para além dos instrumentos de gestão territorial referidos, o PEIRVRA relaciona-se, em maior ou menor
grau, com outros planos, programas e estratégias que definem objectivos em matéria de ambiente e
desenvolvimento sustentável (cf. Capítulo 5).
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4.8. Servidões e restrições
A área de intervenção do PEIRVRA é sujeita a diversas servidões e restrições de utilidade pública,
destacando-se nesse âmbito:
•

Reserva Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, com as alterações
da Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008 de 21 de Outubro);

•

Reserva Agrícola Nacional (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março);

•

Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, com a declaração de rectificação n.º
4/2006, de 16 de Janeiro);

•

Rede Natura 2000 (Decreto-Lei n.º 14/99, de 24 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
49/92, de 24 de Fevereiro).
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5. Quadro de Referência Estratégico
O Quadro de Referência Estratégico (QRE) consiste nos principais objectivos de política ambiental e de
desenvolvimento sustentável estabelecidos a nível nacional, europeu e internacional em planos,
programas, estratégias e outros documentos de política com os quais o Plano se relaciona directamente
(Partidário, 2007).
Esses macro-objectivos podem assumir uma natureza geral ou específica a um determinado território,
sector ou tipo de intervenção. Em alguns casos especiais, podem também assumir uma natureza
operativa, nomeadamente, na forma de metas quantificadas.
Paralelamente, o QRE poderá decorrer de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) ou, como é mais
comum, de outras estratégias, planos ou programas sem incidência territorial ou nos quais a dimensão
espacial foi incorporada com propósitos essencialmente indicativos (exemplo: orientações de política
sectorial/nacional especializadas por região ou área de intervenção).

5.1. Documentos Estratégicos
O PEIRVRA decorre directamente de um conjunto de documentos estratégicos de âmbito nacional,
indicados na respectiva secção 1.2.1 (MAOTDR, 2008, pp. 20 ss.):
•

Polis Litoral — Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira;

•

Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT);

•

Programa Operacional da Região Centro (PO Centro);

•

Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário (OESMP);

•

Plano Estratégico Nacional para a Pesca (PENP) 2007-2013;

•

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 2006-2015.

O PEIRVRA relaciona-se ainda com outros programas, planos e estratégias, de âmbito nacional, regional
ou internacional:
•

Plano de Acção para o Litoral 2007-2013;

•

Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional (GIZC);

•

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB);
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•

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC);

•

Estratégia Nacional para o Mar;

•

Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro);

•

Plano Nacional da Água;

•

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água;

•

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
(PEAASAR II);

•

Decreto-Lei nº226-A/2007, de 31 da Maio;

•

Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN);

•

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015);

•

Plano Estratégico Nacional (PEN) para o Desenvolvimento Rural;

•

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Aveiro;

•

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional especialmente como Habitat
de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar).

•

Directiva Quadro da Água;

•

Directiva Quadro «Estratégia Marítima».

Os principais objectivos (ou orientações) gerais ou específicos associados a esses documentos
estratégicos, com especial interesse em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável dada a
natureza das intervenções previstas no PEIRVRA, foram condensados no Quadro III.1 (Anexo III).

5.2. Instrumentos de Gestão Territorial
No Quadro III.2 (Anexo III) indicam-se os principais objectivos associados aos Instrumentos de Gestão
Territorial com que o PEIRVRA se relaciona (cf. Secção 4.8). Foram considerados apenas os
programas/planos e respectivos objectivos mais relevantes dada a natureza estratégica do presente
exercício de Avaliação Ambiental e a escala (sub)regional do PEIRVRA.
Em particular, optou-se pela não consideração dos PDM, quer devido à sua natureza mais operativa, quer
ao facto de datarem da década de 90, estando presentemente em processo de revisão ou alteração na
maioria dos casos (Sever do Vouga é a única excepção).
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6. Âmbito da Avaliação Ambiental
6.1. Factores Críticos de Decisão e Objectivos Ambientais
O âmbito da Avaliação Ambiental foi determinado através da aplicação da metodologia geal descrita na
Secção 3.2 ao caso do PEIRVRA, tendo sido isolados os seguintes Factores Críticos de Decisão (FCD):
•

Dinâmica costeira e riscos ambientais;

•

Recursos hídricos;

•

Conservação da natureza e preservação da paisagem;

•

Competitividade e desenvolvimento sustentável.

Em primeiro lugar, estes factores corporizam, em sentido lato, os principais problemas (ou aspectos
críticos) em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável existentes na Ria de Aveiro – os Factores
Ambientais – que decorrem da análise SWOT referida anteriormente (cf. Secção 4.2.). Com propósitos
ilustrativos, no quadro seguinte apresenta-se a correspondência entre os Factores Críticos de Decisão e os
domínios ambientais referidos na alínea e) do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007:
Quadro 6.1.1 – Correspondência entre Factores Críticos de Decisão e domínios ambientais (DL 232/2007)

Factores Críticos de Decisão
Domínios
Ambientais

Dinâmica costeira
e riscos
ambientais

Recursos hídricos

Conservação da
natureza e
preserv. paisagem

Competitividade e
desenvolvimento
sustentável

Biodiversidade

+

++

++

+

População

++

+

-

++

Saúde humana

+

+

+

++

Fauna

+

++

++

+

Flora

++

++

++

+

Solo

++

++

+

++

Água

++

++

++

+

-

+

-

++

Factores climáticos

++

++

+

-

Bens materiais

++

+

-

++

Património cultural

+

-

-

++

Paisagem

+

-

++

+

Atmosfera

Legenda: ++ Correspondência forte ou directa; + Correspondência moderada ou indirecta; - Correspondência fraca ou nula
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Em segundo lugar, os Factores Críticos de Decisão decorrem das próprias Questões Estratégicas
associadas ao PEIRVRA e ao respectivo Plano de Intervenção (cf. secções 4.3 a 4.5). De facto:
•

O primeiro FCD relaciona-se directamente com o Eixo Estratégico 1 do PEIRVRA (“Protecção e
defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos”);

•

O segundo FCD está associado, de forma particularmente evidente, a esse primeiro eixo bem
como ao Eixo 2 (“Protecção e valorização do património natural e paisagístico”), notando
que os demais eixos estratégicos também envolvem dimensões relacionadas com os
recursos hídricos;

•

O FCD 3 – Conservação da natureza e preservação da paisagem decorre sobretudo do Eixo 2;

•

O FCD 4 – Competitividade e desenvolvimento sustentável condensa as questões
estratégicas associadas aos eixos 3 e 4 do plano em avaliação (“Valorização de recursos
como factor de competitividade económica e social” e “Promoção e dinamização da vivência
da Ria”, respectivamente).

Como sugere o Quadro 6.1.2, as relações (principais) que os factores críticos estabelecem com os eixos
estratégicos (e objectivos gerais) do PEIRVRA também possibilitam uma afectação equilibrada das
prioridades do respectivo Plano de Intervenção, aferidas pelo peso relativo dos eixos na dotação
financeira (preliminar) de 96 milhões de euros:
Quadro 6.1.2 – Correspondência entre Factores Críticos de Decisão e Objectivos Gerais/Eixos Estratégicos
do PEIRVRA

Factor Crítico de
Decisão

Objectivos
Gerais (*)

Dinâmica costeira e riscos
ambientais
• Preservação
Ambiental

Recursos hídricos
Conservação da natureza e
preservação da paisagem

Competitividade e
desenvolvimento
sustentável

Eixos Estratégicos (*)

Dotação no
Investimento
Total Previsto (%)

• Protecção e defesa da zona
costeira e lagunar visando a
prevenção de riscos

36,4%

• Protecção e valorização do
património natural e
paisagístico

16,5%

• Dinamização
económica

• Valorização de recursos como
factor de competitividade
económica e social

14,1%

• Promoção da
vivência da
Ria

• Promoção e dinamização da
vivência da Ria

22,3%

36,4%

(*) Objectivos Gerais do PEIRVRA e respectivos Eixos Estratégicos com que os Factores Críticos de Decisão se relacionam de
forma mais directa e evidente, sem prejuízo dos respectivos projectos/acções poderem contribuir para outros FCD
Fontes: MAOTDR (2008) e NEMUS
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Por último, os Factores Críticos de Decisão decorrem do próprio Quadro de Referência Estratégico, referido
no Capítulo 5. De facto, como sugere o quadro seguinte, é possível associar a cada FCD um conjunto de
Objectivos Ambientais Relevantes que decorrem, por sua vez, dos objectivos gerais e (sobretudo)
específicos associados aos documentos estratégicos e aos Instrumentos de Gestão Territorial com que o
PEIRVRA se relaciona (cf. também quadros II.1 e II.2, Anexo II):
Quadro 6.1.3 – Relação entre Objectivos Ambientais Relevantes e Quadro de Referência Estratégico, por
Factor Crítico de Decisão (FCD)

FCD

Objectivos Ambientais Relevantes

Quadro de Referência Estratégico (*)
• Polis Litoral
• Plano de Acção para o Litoral
• GIZC
• ENCNB

Dinâmica
costeira e riscos
ambientais

• Proteger a orla costeira e combater a erosão

• ENAAC

• Conservar/recuperar o cordão dunar

• OESMP

• Reduzir o risco associado a áreas urbanas
costeiras

• Lei da Água

• Proteger a zona lagunar e prevenir riscos de
assoreamento

• POVT

• Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas
de outros riscos naturais e tecnológicos
• Reduzir a poluição atmosférica e controlar as
emissões de poluentes atmosféricos

• ENDS 2015
• Directiva Quadro «Estratégia Marítima»
• PNPOT
• PO Espaço Marítimo (em elaboração)
• POE Vouga (em elaboração)
• POOC Ovar-Marinha Grande
• PROT Centro
• Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Porto de Aveiro
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FCD

Objectivos Ambientais Relevantes
• Prevenir a ocorrência de cheias e minimizar
os seus efeitos

• Polis Litoral

• Combater, controlar e prevenir os riscos de
poluição dos meios hídricos superficiais e
subterrâneos

• ENCNB

• Garantir o bom estado ecológico e físicoquímico dos recursos hídricos
• Proceder à regularização das utilizações do
domínio hídrico no âmbito do novo quadro
legal aplicável
Recursos
hídricos

• Prevenir e gerir os conflitos de uso do solo
com os locais de maior vulnerabilidade dos
cursos de água, aquíferos e com as captações
de água

• ENAAC
• Lei da Água
• ENDS 2015
• PO Centro
• Directiva Quadro «Estratégia Marítima»
• PNPOT
• PBH Rio Vouga
• POE Vouga (em elaboração)
• POOC Ovar-Marinha Grande
• PROT Centro

• Garantir o uso sustentável dos recursos
hídricos

• Programa Nacional para o Uso Eficiente
da Água

• Garantir, proteger ou definir o Aquífero
Cretácico como recurso hídrico estratégico
na região

• Plano Estratégico de Abastecimento de
Água e Saneamento de Águas Residuais

• Assegurar a manutenção, num estado
favorável de conservação, dos demais
habitats classificados presentes na área de
intervenção (marinhos, estuarinos, ripícolas,
dunares e florestais)
• Garantir a conectividade entre áreas
classificadas, através da promoção da
continuidade e da heterogeneidade das zonas
de conexão entre diferentes áreas
(corredores ecológicos)
• Proteger espécies da flora e da fauna de
interesse comunitário
• Valorização dos sistemas lagunares através da
recuperação e da criação de novas áreas de
vegetação autóctone
• Assegurar a concretização das orientações
de gestão relativas à ZPE Ria de Aveiro e aos
Sítios Rio Vouga, Barrinha de Esmoriz e
Dunas de Mira, Gândara e Gafanha
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• Plano de Acção para o Litoral

• Prevenir e gerir os conflitos de uso do plano
de água com os locais de maior
vulnerabilidade dos cursos de água e
aquíferos

• Assegurar a manutenção e restauração do
sistema lagunar e do seu mosaico de habitats
(sapais, salinas, caniçais, sistema de bocage,
lagoas de água doce), promovendo a
coexistência de habitats de alimentação,
nidificação, repouso e corredores de
migração (galerias ripícolas e bosquetes) para
a avifauna

Conservação da
natureza e
preservação da
paisagem

Quadro de Referência Estratégico (*)

• Directiva Quadro da Água
• Plano Nacional da Água

• Decreto-Lei nº226-A/2007, de 31 da Maio

• Polis Litoral
• GIZC
• ENCNB
• ENAAC
• Estratégia Nacional para o Mar
• Lei da Água
• ENDS 2015
• Convenção de Ramsar
• Directiva Quadro «Estratégia Marítima»
• PNPOT
• PSRN 2000
• PROF Centro Litoral
• POE Vouga (em elaboração)
• PO Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto
• PROT Centro
• Plano Intermunicipal UNIR@RIA
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FCD

Competitividade
e
desenvolvimento
sustentável

Objectivos Ambientais Relevantes

Quadro de Referência Estratégico (*)

• Compatibilizar as actividades económicas
tradicionais da Ria (pesca, aquicultura,
salinicultura, agricultura) com a conservação
da natureza e a preservação dos recursos
naturais, assegurando as condições de base
para o seu desenvolvimento sustentável

• Polis Litoral

• Promover a fruição pública do litoral,
suportada na requalificação dos espaços
balneares e das frentes urbanas marítimas

• Estratégia Nacional para o Mar

• GIZC
• ENCNB
• PENP

• Promover a fruição pública das frentes
lagunares e ribeirinhas

• OESMP

• Promover a mobilidade sustentável e
ordenar a circulação de embarcações na Ria

• PNTN

• Melhorar as condições de acostagem,
nomeadamente, de embarcações de recreio

• PENT
• ENDS 2015
• PO Centro

• Favorecer o desenvolvimento do Turismo de
Natureza enquanto produto turístico
estratégico para a Região Centro

• PNPOT

• Promover outras actividades que contribuam
para a divulgação, promoção e interpretação
do património natural e cultural, de modo a
potenciar o carácter apelativo das condições
naturais do território e a fortalecer a
identidade histórico-cultural e os elementos
agregadores da comunidade

• PROT Centro

• PROF Centro Litoral
• POOC Ovar-Marinha Grande
• Plano Intermunicipal
• UNIR@RIA
• Plano Estratégico Nacional para o
Desenvolvimento Rural

• Promover a coesão social e o
desenvolvimento do tecido empresarial local
(*) Principais documentos estratégicos e instrumentos de gestão territorial associados aos objectivos indicados para cada FCD

O âmbito da Avaliação Ambiental, ou seja, o conjunto de Factores Críticos de Decisão e Objectivos
Ambientais Relevantes foi previamente validado pelas autoridades com responsabilidades ambientais
específicas, juntamente com o alcance da informação – indicadores-chave e fontes de informação –
incluída no presente no Relatório Ambiental, ao abrigo do n.º 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007.
Em particular, os quadros 6.1.1 e 6.1.3 (acima) apresentam-se revistos face aos apresentados na Proposta
de Definição de Âmbito, na sequência dos pareceres emitidos pelas autoridades com responsabilidades
ambientais específicas e/ou integradas no Conselho Consultivo da Sociedade Polis – Ria de Aveiro, S.A.
(cf. secção seguinte).
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6.2. Pareceres das entidades sobre o âmbito da Avaliação
Ambiental
A Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A. solicitou parecer sobre o âmbito da Avaliação Ambiental e
sobre o alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental às entidades às quais, em virtude das suas
responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos resultantes da aplicação do
PEIRVRA (no respeito pelo n.º 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007), bem como às demais
entidades integradas no Conselho Consultivo da citada sociedade (de acordo com o n.º 1 do Artigo 19.º do
Anexo ao Decreto-Lei n.º 11/2009, de 12 de Janeiro).
Desta forma, uma Proposta de Definição Âmbito (PDA), datada de Junho de 2009 e elaborada de acordo
com a metodologia apresentada na Secção 3.2, foi sujeita a consulta das seguintes entidades: 5
1.

APA – Agência Portuguesa do Ambiente;

2.

ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.;

3.

Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Centro, I.P.;

4.

INAG – Instituto da Água, I.P.;

5.

Autoridade Marítima Nacional (Capitania do Porto de Aveiro);

6.

IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.;

7.

CCDR Centro – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;

8.

TP – Turismo de Portugal, I.P.;

9.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Centro;

10. UA – Universidade de Aveiro;
11. IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.
12. Administração do Porto de Aveiro, S.A.;
13. SIMRIA – Sistema Intermunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro;
14. Município de Espinho;
15. Município de Águeda;
16. Município de Albergaria-a-Velha.
17. Município de Aveiro;
18. Município de Estarreja;
19. Município de Ílhavo;

5

De acordo com o n.º 4 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, os pareceres sobre a definição de âmbito são

emitidos no prazo de 20 dias, tendo correspondido, no caso concreto em apreço, ao dia 3 de Agosto de 2009.
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20. Municipio da Murtosa;
21. Município de Oliveira do Bairro;
22. Município de Ovar;
23. Município de Sever do Vouga;
24. Município de Vagos;
25. Município de Mira.
Destas 25 entidades, apenas a Universidade de Aveiro e os município de Albergaria-a-Velha e da Murtosa
não emitiram pareceres sobre o âmbito da Avaliação Ambiental. Dos restantes pareceres emitidos pelas
entidades (reproduzidos no Anexo V, no final do presente volume) importa reter, fundamentalmente, o
seguinte: 6
•

O Município de Aveiro emitiu um parecer estruturado em quatro pontos onde teceu alguns
comentários pontuais:


Actividades de Eco-Turismo / Turismo da Natureza – considerou que estas
actividades deverão ser integradas numa visão de escala regional de modo a
serem correctamente avaliados os efeitos positivos e os impactes negativos;



Actividades de desenvolvimento económico – tendo em conta o passado
relacionado com as más práticas na actividade da aquacultura, este Município
considera que deverá ser “contemplado um quadro de actuação de boas
práticas a seguir na reabilitação de novas áreas, na compatibilização de áreas
de produção de sal, bem como na compatibilização das próprias actividades de
eco-turismo e percursos interpretativos”;



Condições de caudal ecológico – esta entidade julga oportuno interligar o PBHRio Vouga e o EIA da Barragem de Ribeiradio, por forma a definir um quadro
preventivo relacionado com o caudal mínimo e intrusão salina expectáveis em
resultado da construção da referida barragem;



Requalificação de Bacias complementares – o Município de Aveiro julgou
oportuno considerar outras bacias complementares que apresentam uma forte
importância nas condições ancestrais de pesca artesanal e nas condições de
equilíbrio ecológico para muitos habitats de espécies de fauna e flora.

•

A ARH do Centro emitiu um ofício onde assumiu o carácter relevante das questões ligadas à
dinâmica costeira e aos riscos a ela associados. Foi ainda referido a importância da

6

Entidades ordenadas de acordo com a ordem de chegada dos pareceres que se reproduzem no Anexo V.
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salvaguarda das dunas litorais para a manutenção das características físicas da zona
lagunar adjacente e de alguns aglomerados urbanos.
•

A SIMRIA emitiu um parecer positivo, referindo que desde a construção do Sistema
Multimunicipal tem constatado alterações significativas dos fundos da Ria e que as diversas
infra-estruturas da SMRIA que cruzam a Ria sofrem os efeitos das alterações nas dinâmicas
da Ria. Esta entidade considerou que face à importância do Sistema Multimunicipal de
Saneamento da Ria de Aveiro, “é fundamental garantir que as intervenções previstas neste
projecto não comprometam a estabilidade das referidas travessias subaquáticas”. Sugeriu
ainda a inclusão, nomeadamente no FCD ‘Dinâmica costeira e riscos ambientais’, da
avaliação do impacto das intervenções previstas na Ria e da evolução sedimentar e
batimétrica das zonas da Ria onde se localizam as travessias subaquáticas da SIMRIA.

•

O Município de Ílhavo reconheceu que a análise efectuada ao relatório foi positiva,
sugerindo, contudo, um conjunto de aspectos a acrescentar de modo a contribuir para o
enriquecimento da Avaliação Ambiental:


Identificar a indústria do “frio” como um Ponto Forte na análise SWOT;



Ter em atenção que apesar de se considerar como um Ponto Fraco a ‘excessiva
concentração na indústria transformadora’, este sector de actividade é “o mais
importante de todos os demais”;



No que respeita ao Ponto Fraco “Baixos níveis de empreendedorismo” esta
entidade considera que “esta região apresentará dos níveis mais elevados,
especialmente pelo grande trabalho efectuado pela Universidade de
Aveiro(…)”;



No que concerne às Ameaças, este município não considera que a extinção do
sapal tenha tido como causa o aumento das áreas agrícolas e as obras
portuárias, contrapondo que as áreas agrícolas poderão ter ou “estar
ameaçadas e consequentemente transformarem-se em sapal (…)”;



É referido que a ameaça relacionada com o “Aumento de tráfego marítimo com
as consequências nos níveis de poluição” poderá ser mais expressiva com a
execução das obras de “Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro” e são
sugeridas a consideração de três Ameaças: i) O abandono dos terrenos
agrícolas e a sua consequente degradação em especial da paisagem; ii) O
aumento da erosão no interior da laguna causado pela melhoria das condições
para a náutica de recreio; iii) A redução do caudal de água doce drenante para
a Ria e o potencial avanço da cunha salina em especial das águas do Vouga.

44

Rf_t09027/01 Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

•

O Município de Sever do Vouga deliberou que não teve qualquer objecção a nomear,
concordando com as soluções que constam no Plano em questão.

•

O IPTM concordou com a proposta dos 4 Factores Críticos de Decisão referindo nada ter a
acrescentar “dando o seu parecer positivo ao documento”.

•

A DRAP do Centro finaliza o ofício registando a importância da promoção de uma
reunião/conferência entre serviços. Esta intenção, prende-se com o facto desta entidade
entender que a ‘conclusão do dique do Baixo Vouga Lagunar’ deveria ser considerada um
dos projectos/Acções no Eixo 1. Considerou também que os problemas para a agricultura
não estão reflectidos no documento em questão, sublinhando que o mais importante para a
zona de intervenção será a protecção dos solos e água, a drenagem e acessibilidades, a
protecção da raça Marinhoa, mais até que a agricultura em Modo de Produção Biológico.

•

O IGESPAR considerou que a “a análise efectuada não teve em conta” que a paisagem de
forma geral é uma construção conjunta do Homem e da Natureza sendo importante a
avaliação e identificação dos seus valores culturais e naturais, sublinhando que os “factores
culturais estão insuficientemente caracterizados”. Esta entidade refere ainda que a
importância cultural do relatório não é considerada como um dos Pontos Fortes na análise
SWOT, nem como uma Oportunidade ligada ao desenvolvimento de novos serviços
turísticos. No ponto 3 do ofício, o IGESPAR considera importante o “estudo do património
cultural (histórico e arqueológico) enquanto produto de valência económica, alvo de
preservação, valorização e divulgação no âmbito do plano de marketing territorial.” Esta
entidade, embora reconheça que o Património é considerado um dos domínios ambientais
aliado ao FCD “Competitividade e Desenvolvimento Sustentável”, refere que a “Paisagem
não é considerada como um domínio ambiental associado a este mesmo FCD, o que
claramente contradiz a consideração prévia de que a oferta diversificada de paisagens e
ecossistemas com potencial de exploração turística é um dos Pontos Fortes da Ria de
Aveiro.”
Por último, o IGESPAR considerou que “no campo das Realizações não é perceptível se na
preservação/valorização e dinamização dos sítios arqueológicos se enquadram os ‘Núcleos
museológicos e outros equipamentos de cultura a criar ou requalificar.”

•

O Município de Vagos salientou a importância de prever no âmbito do Relatório Ambiental
(Cenário A), as oportunidades relativas ao “desenvolvimento de novos serviços turísticos na
Ria e realização de investimentos âncora, permitindo aumentar e qualificar a oferta”,
aproveitando em termos turísticos a qualidade ambiental e o potencial cénico e paisagístico
que a envolvente deste espaço lagunar tem para oferecer.
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Relativamente à proposta da criação de pista ciclável, esta entidade entende que “importa
em fase posterior assegurar que a sua implementação seja articulada com as redes de pista
ciclável existentes e projectadas nos diferentes municípios, de forma a garantir a
continuidade e coerência dos percursos.”
Além deste município alertar para o facto de ter sido já aprovada a 1º revisão do PDM de
Vagos, demonstra também a sua discordância pelo facto de não serem considerados no
capítulo relativo aos Instrumentos de Gestão Territorial, os PDM devido à sua natureza mais
operativa.
•

O Município de Oliveira do Bairro propôs a correcção de 3 referências relativas à área do SIC
Vouga, ao PDM de Oliveira do Bairro e à sigla PEIRVRA.

•

A Administração do Porto de Aveiro, S.A. concordou com a Proposta de Definição de Âmbito,
não tendo qualquer comentário a afazer.

•

O INAG reconheceu que o Relatório se encontrava adequadamente estruturado e de acordo
com o previsto na legislação em vigor. Considerou que não é evidente o modo como as
servidões administrativas e restrições de utilidade pública serão consideradas no âmbito do
Relatório Ambiental e que o “Domínio Público Hídrico” deveria ser substituído por
“Recursos Hídricos”. Esta entidade sugere que o Quadro de Referência Estratégico
proposto, refira as Directivas europeias aplicáveis na área de intervenção do Plano,
“nomeadamente a Directiva Quadro da Água” e que se refira ainda, além dos documentos
elencados, o Plano Nacional da Água, o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água e o
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais. No que diz
respeito ao FCD2, o INAG sugere a alteração do objectivo ambiental “Regularizar as
ocupações indevidas do domínio público hídrico” por “Proceder à regularização das
utilizações do domínio hídrico no âmbito do novo quadro legal aplicável” e a substituição do
efeito esperado “Melhoria do controlo do regime de utilização do domínio hídrico” por
“Melhor eficácia na aplicação do regime de utilização dos recursos hídricos”. Acrescentou
ainda que o Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio, deverá ser adicionado às principais
fontes de informação.
Esta entidade focou ainda no ofício emitido, duas imprecisões detectadas: a primeira que
diz respeito à não referência da “escala temporal que permite considerar a Ria de Aveiro
uma laguna de formação recente”; e a segunda que diz respeito à não referência do
contexto em que é utilizada a expressão “praias fluviais”.

•

A CCDR Centro considerou que “genericamente, a estrutura apresentada responde ao que é
pretendido” e que o estudo “vai ao encontro do previsto realizar-se no âmbito da alínea a)
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do artigo 6º do DL nº232/2007.” Esta entidade apreciou a importância de incluir no
conjunto

dos

documentos

estratégicos,

o

Plano

Estratégico

Nacional

para

o

Desenvolvimento Rural e o Plano Estratégico do Porto de Aveiro. É também referido, que no
capítulo referente às Servidões e Restrições, o ICNB “julga conveniente a inclusão nas
servidões indicadas a referente às zonas de servidão “non aedificandi” das estradas
integradas no Plano Rodoviário Nacional 2000”.
No que diz respeito aos Factores Ambientais e aos Factores Críticos de Decisão
apresentados, esta entidade considerou que a relação entre estes vai de encontro ao
previsto realizar-se no âmbito da alínea e) do artigo 6º do DL nº232/2007 e que “os
indicadores estabelecidos apresentam métrica/unidades necessárias à monitorização do
plano.”
•

O Turismo de Portugal, I.P. referiu que não detém competências legais para emissão de
parecer “pelo que o mesmo é emitido no estrito âmbito da participação do Turismo de
Portugal no Conselho Consultivo (…)”. Esta entidade considerou a metodologia proposta
adequada e que foi “devidamente acautelado o enquadramento estratégico decorrente das
linhas de orientação do PENT”. Sublinhou, contudo, a necessidade de reformular um dos
itens das realizações (Quadro dos Objectivos Ambientais Relevantes, Indicadores Chave e
Fontes de Informação por FCD), retirando a referência à tipologia ‘casas de abrigo’ já que
estas deixaram de integrar as tipologias de turismo da natureza. O Turismo de Portugal
reconheceu a importância da intervenção Polis na Ria de Aveiro para o sector do turismo.

•

A Autoridade Marítima Nacional informou que nada tem a obstar relativamente à proposta
de definição de âmbito analisada.

•

O Município de Ovar informou a sua concordância com a Proposta apresentada.

•

O Município de Águeda alertou para o facto de no relatório ser referido que o Rio Vouga
alimenta a Pateira de Fermentelos, “o que na realidade não sucede”. Esta entidade
identifica a linha do Vouga como uma oportunidade (e não como um ponto fraco conforme
consta no documento analisado), já que “os projectos previstos pela REFER para a Ecopista
do Vouga, assim como os da C.M.Águeda para a Sernada do Vouga, são importantes
motores de desenvolvimento da zona do Sítio do Rio Vouga”. Considera ainda, que com a
construção da Ecopista, “aumentará o potencial turístico da Ria”. Ainda no que respeita ao
Rio Vouga, este município salienta a influência que este e a sua Bacia Hidrográfica tem
sobre a da Ria, nomeadamente a importância da gestão florestal da Bacia Hidrográfica do
Vouga para a dinâmica da Ria de Aveiro.
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Esta entidade julga que deveria ser colocado no quadro 6.1.1 uma correspondência entre a
Conservação da Natureza e a Saúde Humana, assim como entre os Factores Climáticos, e
considera importante acrescentar dois objectivos no FCD Recursos Hídricos: ‘garantir o bom
estado ecológico e físico-químico dos recursos hídricos’ e ‘garantir o uso sustentável dos
recursos hídricos’. É ainda exposta a ideia de complementar os objectivos do FCD
“Conservação da Natureza e da Paisagem” e o FCD “Competitividade e Desenvolvimento
Sustentável” integrando respectivamente a fauna, e a lógica da potenciação da prática
desportiva na Ria. Por último, foi referido que “os Riscos Ambientais deveriam ser
complementados com os Riscos Tecnológicos (…) devendo prevenir-se acidentes que
tragam prejuízos ao sistema lagunar da Ria de Aveiro.”
•

O Município de Estarreja considerou “nada haver de relevante a observar” reservando a
possibilidade de formular eventuais sugestões para a fase de consulta pública do plano ou
programa.

•

O Município de Mira emitiu um parecer favorável, informando que “na área de intervenção,
para além do PDM, encontram-se em vigor dois Planos de Urbanização: Plano de
Urbanização da Vila de Mira e Plano de Urbanização da Vila da Praia de Mira.”

•

O Município de Espinho referiu que nada tem a se opor à metodologia seguida, alertando
para a “necessidade de ser consultado o POOC Caminha-Espinho apesar do concelho de
Espinho constituir uma pequena parcela do projecto global. Este município remeteu ainda
“parte da avaliação ambiental relativa à revisão do PDM de Espinho relacionada com a área
em causa.”

•

A APA – Agência Portuguesa do Ambiente emitiu um primeiro ofício onde identificou a
necessidade de integrar na AAE a vertente de prevenção de acidentes graves. Contudo, este
parecer surge de forma surpreendente visto os objectos do DL nº254/2007 terem já sido
integrados na proposta alvo de parecer, nomeadamente no Quadro 6.1.2. Em aditamento a
esse primeiro ofício, é identificada a necessidade da Avaliação Ambiental incluir como
objectivo ambiental relevante a “redução da poluição atmosférica”. Sugerem, por isso, “que
sejam incluídos no Quadro 6.1.3 (…) objectivos de qualidade do ar, nomeadamente o
controlo das emissões de poluentes atmosféricos.”

•

O ICNB referiu no seu ofício, que devido à área de intervenção abranger áreas classificadas
ao abrigo do DL nº140/99 de 24 de Abril, a AAE da Proposta de PEIRVRA deverá também
incorporar as exigências da Avaliação de Incidências Ambientais, ou seja “deverá incorporar
todas as informações sobre a probabilidade de efeitos significativos no ambiente previstos
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na legislação da avaliação ambiental (…) e todas as informações necessárias à Avaliação de
Incidências Ambientais (…)”. No que diz respeito a:


Construção de cenários – considerou que os três cenários a analisar em sede
de relatório ambiental não são funcionais, sendo apenas viável o Cenário
Proactivo, uma vez que “os outros dois partem do princípio que existem
externalidades que inviabilizam a implementação do Plano(…)”, presumindo
que a actual proposta de PEIRVRA corresponda ao desenvolvimento do Cenário
Proactivo. O ICNB contesta ainda, que há neste processo um afastamento da
natureza estratégica da AAE “pois não desenvolve cenários nem opções
viáveis, centrando-se nas acções propostas no Plano como soluções ou
resultados”;



Quadro de Referência Estratégico – considerou que deverão ser incluídos
objectivos específicos para o Sítio de Importância Comunitária Barrinha de
Esmoriz, no quadro que desenvolve os “objectivos gerais e específicos com
interesse em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável associados
aos Instrumentos de Gestão Territorial”;



Identificação de Factores Críticos de Decisão – o ICNB reconheceu que os itens
“Caracterização da situação actual e tendências”, “Realizações” e “Efeitos
esperados”, constituem elementos importantes de análise no processo de
avaliação. Contudo, ponderou que “devem ser seleccionados indicadores
mensuráveis que permitam a avaliação dos efeitos” e formulou algumas
sugestões de aspectos a contemplar da definição de indicadores.

Estas observações foram, em geral, integradas, desde logo, na versão preliminar do presente Relatório
Ambiental, quer no Quadro de Referência Estratégico (Capítulo 5 e Anexo III), quer no âmbito e na
Avaliação Ambiental propriamente dita (Secção 6.1 e capítulos 7 e 8, respectivamente), sempre que tal se
afigurou pertinente, dada a escala do plano em avaliação bem como o conteúdo esperado para uma
avaliação ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho.

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

49

6.3. Pareceres das entidades sobre o Relatório Ambiental
Preliminar
No integral respeito pelos n.os 1 a 3 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, o Relatório
Ambiental Preliminar foi submetido, em Março-Abril de 2010, a consulta do conjunto 25 entidades a que se
fez referência na secção anterior, acrescido da ARSC – Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
que, por lapso, não foi consultada aquando da definição de âmbito.
Seguidamente, apresentam-se, de forma sumária, as principais recomendações das entidades, com
algumas notas explicativas relativamente à eventual não ponderação de algumas recomendações ao nível
do presente Relatório Ambiental Final:
•

O ICNB começou por referir que, relativamente ao Factor Crítico “Conservação da Natureza e
Preservação da Paisagem” (FCD 3), a Avaliação Ambiental é omissa “quanto aos efeitos
cumulativos sobre a biodiversidade resultantes do conjunto das acções que implementam a
Proposta de PEIRVRA, e quanto aos efeitos cumulativos resultantes da existência de outros
projectos/planos de desenvolvimento dentro ou com influência na área de intervenção”.
No entanto, o ICNB reconheceu que, “em face da indefinição dos projectos e das acções
previstas e das áreas afectadas à presente data”, a «avaliação de impactes» deverá ser
remetida para fases posteriores do processo (fases de projecto base, de estudo prévio e de
projecto de execução).
Em particular, o ICNB salientou a obrigação legal expressa no ponto 9 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 232/2007 sobre a necessidade em dotar o processo de avaliação ambiental
de “mecanismos capazes de gerir a incerteza, num processo contínuo, cíclico e iterativo de
decisão (…). Nesse sentido, deverá ser desenvolvido um programa de controlo e avaliação
(…) que acompanhe estreitamente os estudos ambientais e os procedimentos de avaliação
ambiental (AA, AIA, AIncA) propostos no presente relatório, devendo estas avaliações
posteriores avaliar os efeitos cumulativos sobre a biodiversidade (…)”.
Por fim, o ICNB conclui que “o Relatório Ambiental Preliminar compreende as informações
necessárias, face aos conteúdos do PEIRVRA, à verificação dos seus efeitos no ambiente e
nos objectivos de conservação das áreas classificadas abrangidas pela sua área de
intervenção nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99 (…) tal como é exigido no
n.º 9 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007”. Face ao exposto, o ICNB emitiu parecer
favorável ao Relatório Ambiental Preliminar que, em todo o caso, “deverá assegurar o
cumprimento das orientações anteriormente referidas”.
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•

A ARH do Centro, I.P. reconheceu que o Relatório Ambiental Preliminar integrou a
generalidade dos comentários que haviam sido tecidos numa primeira apreciação informal
ao mesmo. Não obstante, considera que o “sistema de indicadores, as recomendações e o
programa de monitorizações mantêm-se muito genéricos” e que o “relatório continua um
tanto extenso e pouco operativo”. Em todo o caso, a ARH considera “haver condições para
ser emitido parecer favorável” sobre o mesmo.

•

O INAG considera que o Relatório Ambiental Preliminar se encontra adequadamente
estruturado e de acordo com o previsto na legislação em vigor. No entanto, voltou a frisar a
necessidade em substituir “Domínio Público Hídrico” por “Recursos Hídricos” no que
concerne às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, bem como a
necessidade em considerar os impactes das alterações climáticas, nomeadamente, no que
concerne ao FCD 1 – Dinâmica costeira e riscos ambientais e FCD 3 – Conservação da
natureza e preservação da paisagem. No primeiro caso, foi ainda solicitada uma
caracterização das obras de defesa costeira existentes, tendo o INAG frisado, novamente, a
sua recomendação em restringir “as dragagens de manutenção (…) ao mínimo
indispensável”.
No que se refere ao FCD 2 – Recursos Hídricos, o INAG relembrou que as extracções de
inertes devem ter em consideração a Lei da Água e as medidas do Plano Específico de
Gestão da Extracção de Inertes.
No caso do FCD 4 – Competitividade e desenvolvimento sustentável, o INAG salientou a
necessidade em referir que “a requalificação das frentes urbanas marítimas de Esmoriz e
Cortegaça (…) deverá reflectir um modelo de ordenamento do território enquadrado pela
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, pelo Programa [de Acção
para o] Litoral 2007-2013 e pelo PROT Centro (em elaboração) e que considere a elevada
vulnerabilidade e elevado risco deste troço de costa”.
Para além da correcção de algumas imprecisões no Relatório, o INAG solicitou a inclusão de
uma recomendação relativa ao PEIRVRA em geral, relacionada com a necessidade em não se
duplicar tarefas já em curso ou programadas, evitando a duplicação de encargos
financeiros.

•

A Autoridade Marítima Nacional informou que “nada há a obstar” por parte da Capitania do
Porto de Aveiro relativamente ao Relatório Ambiental Preliminar.

•

O IPTM começou por reconhecer que se tratam de “documentos muito bem elaborados,
dando cumprimento não só à legislação em vigor relacionada com as matérias, como
suficientemente aprofundados no conteúdo”. Embora o IPTM solicite “a clarificação quanto
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às unidades e mesmo eficácia de alguns dos indicadores do Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável” (relacionados com a minimização do risco de erosão, com os
estudos de suporte à futura elaboração do Plano de Estuário e com o grau de
afectação/perturbação da fauna e flora) bem como a inclusão de uma legenda no
Desenho 1, em conclusão, considera que “nada tem a acrescentar de fundamental (…)
consirando que estão reunidas as condições para a aprovação” do Relatório Ambiental
Preliminar e do respectivo Resumo Não Técnico.
•

A CCDR Centro também reconheceu que “a estrutura apresentada [do Relatório Ambiental
Preliminar] responde ao que é pretendido, seguindo, nomeadamente, o disposto no «Guia
de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica» publicado pela Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) e no «Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território», publicado pela DGOTDU (Novembro/2008), e contém os
elementos referidos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho”.
Adicionalmente, a CCDR acrescenta que “o Relatório Ambiental Preliminar contempla na
generalidade as sugestões referidas no parecer desta Comissão de Coordenação emitido no
âmbito da «Definição do Âmbito da Avaliação”, apesar de referir que não foram incluídas as
zonas de servidão «non aedificandi» das estradas integradas no Plano Rodoviário Nacional
2000.
No que respeita ao exercício de cenarização, na opinião da CCDR Centro “o cenário A e o
cenário B não se constituem como alternativos entre si, porquanto dizem respeito a dois
instrumentos de gestão territorial que (…) constituem o quadro actual de governança do
território do PEIRVRA. Assim, (…) apenas faria sentido considerar o cenário B”. Esta
observação esquece, contudo, que o exercício de cenarização desenvolvido no Capítulo 8 do
presente relatório explora a dimensão executiva (ou seja, os projectos/acções previstos) no
POOC Ovar/Marinha Grande e no Plano Intermunicipal UNIR@RIA (que são distintos e
complementares) e não a vertente «pura» de planeamento que, evidentemente, subsiste
independentemente do cenário considerado, como bem refere a CCDR Centro no seu
parecer.
Esta comissão conclui que “o Relatório Ambiental Preliminar reúne condições para ser
sujeito a discussão pública” apesar de poder “ter sido mais ambicioso, concebendo um
cenário objectivamente alternativo ao PEIRVRA”. No entanto, a CCDR Centro – a principal
responsável pela formulação de políticas regionais na respectiva NUTS II – não especificou
nem detalhou um eventual cenário alternativo de desenvolvimento.
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•

O Turismo de Portugal, I.P. emitiu novo “parecer informal”, no estrito âmbito da sua
participação no Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.,
alertando apenas para a necessidade de correcção do termo “casas-abrigo”, já que no
actual enquadramento legal “deixaram de integrar qualquer tipologia turística”.

•

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Centro alertou para a necessidade
em reflectir, no Relatório Ambiental, a (recente) rectificação dos limites das zonas
vulneráveis à poluição no que concerne aos sistemas aquíferos regionais (Portaria n.º
164/2010, de 16 de Março, publicada no Diário da República, 1ª série n.º 52), dado que foi
definida uma zona mais abrangente – a Zona Vulnerável do Litoral Centro. Sobre a
apreciação geral do Relatório Ambiental Preliminar, a DRAP considera-o bem estruturado,
elaborado com uma boa metodologia e clareza e merecedor de um parecer positivo.

•

A Universidade de Aveiro (UA) referiu que “as medidas de gestão propostas apresentam um
carácter muito genérico” e sugeriu uma revisão do Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável, mediante a inclusão de indicadores tais como:


Aumento do estacionamento na retaguarda do cordão dunar;



Pistas cicláveis construídas;



Acções de informação e sensibilização da população e número de pessoas
envolvidas;



Número de acções de participação da população no desenvolvimento dos
projectos e acções e número de pessoas envolvidas.

Ainda no âmbito da futura de monitorização do PEIRVRA, a UA recomendou o
“desenvolvimento de mecanismos de aprendizagem transformativa com base nos
resultados obtidos, que possibilitem a evolução de perspectivas e abordagens no âmbito
deste tipo de intervenções”, lamentando “o facto do envolvimento da população local ser
pouco evidente quer no Plano, quer no Relatório de Avaliação Ambiental”.
A UA considera o exercício de cenarização pouco válido na medida em que “parece ser
evidente logo à partida qual será o cenário mais favorável”; não obstante, reconhece que
“face ao contexto actual da Ria de Aveiro e da zona costeira da Região, a opção pelo
Cenário C [i.e., pela plena concretização do PEIRVRA] considera-se sem dúvida urgente e
fundamental”.
Paralelamente, a UA considera que o Relatório Ambiental “não apresenta uma análise em
detalhe das especificidades da Ria de Aveiro e da sua evolução mais recente”, mesmo
sabendo-se que foi feito um importante investimento em matéria de avaliação de
incidências ambientais (Capítulo 10), de produção cartográfica (Anexo I) e de caracterização
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da componente de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Anexo IV) ao nível do
presente documento, com um grau de detalhe pouco frequente em avaliações similares.
De acordo com a mesma universidade, essa questão prende-se, principalmente, com a
“ausência de identificação de áreas/zonas específicas onde devam ser potenciadas as
várias oportunidades para o desenvolvimento da Ria de Aveiro listas ao longo do Relatório
[Ambiental], assim como a identificação das áreas/zonas onde os riscos decorrentes das
acções a implementar serão de maior dimensão”. Em todo o caso, é de notar que esse tipo
de identificação é possível, de forma indirecta, através da leitura cruzada da Matriz de
Riscos e Oportunidades (Quadro 9.1.2) com a localização dos projectos (Desenho 5,

inserido no Anexo I ao presente relatório).
A UA sugeriu uma abordagem mais aprofundada em determinados tópicos. Em particular,
importava considerar “a evolução mais recente das características hidrodinâmicas da Ria de
Aveiro e das suas causas”, referindo que a “amplitude da maré tem vindo a aumentar e a
sua fase a diminuir durante os últimos anos na Ria de Aveiro, tendo o prisma de maré vindo
também a aumentar”.
Paralelamente, a UA refere que o Relatório Ambiental devia destacar o “elevado estado de
degradação das margens de um número muito elevado de canais da Ria de Aveiro, em
resultado das maiores velocidades da corrente da maré, dos maiores volumes de água
movimentados e das maiores cotas de preia-mar”. Devia também referir, de forma mais
acertiva, a “existência de assoreamento aparente em alguns canais da Ria de Aveiro” que
“tem feito aumentar as dificuldades de navegação na Ria de Aveiro durante períodos
significativos da maré em alguns canais pouco profundos”.
A UA notou, ainda, que não são referidos “os sedimentos de origem terrestre como uma
importante causa para o assoreamento de muitos dos canais da Ria de Aveiro”, nem os
“riscos decorrentes do aumento da intrusão salina para as actividades agrícolas realizadas
nos terrenos circundantes à Ria de Aveiro em consequência do aumento do prisma de
maré”.
Foram ainda listados alguns aspectos específicos bem como um conjunto de
recomendações relacionadas com a possibilidade de recuperação/estabelecimento de
praias lagunares, com a definição atempada de acções/mecanismos de manutenção da Ria
após a realização das intervenções programadas e em torno da necessidade em reforçar o
conhecimento sobre a Ria de Aveiro (monitorização da respectiva batimetria e
hidrodinâmica).
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•

O IGESPAR considera que “o Relatório Ambiental Preliminar (…) atribui à componente de
património arquitectónico e arqueológico um papel exclusivo no reforço das identidades
histórico culturais, baseado em vestígios submersos, com consequências pouco expressivas
ao nível das recomendações relativas ao Plano geral e a projectos específicos”. Adianta
ainda que “a avaliação de impactes efectuada centra-se na análise da componente biofísica
da paisagem, subavaliando o facto de esta ser eminentemente um produto cultural,
enquanto resultado de opções/construções humanas passadas e presentes”. Desta forma,
o IGESPAR é da opinião que a “componente cultural da paisagem” deveria ter sido mais
valorizada, nomeadamente, através da análise das construções de natureza etnográfica.

•

A Administração do Porto de Aveiro, S.A. referiu que o Relatório Ambiental Preliminar “(…)
deveria e poderia ter permitido uma análise mais objectiva e concreta das opções
estratégicas definidas no PEIRVRA, bem como um melhor enquadramento dos trabalhos
subsequentes”. Refere, ainda, que esse “Relatório apresenta alguns conceitos ou
informações que não se afiguram totalmente correctas”, tendo sido propostas diversas
sugestões de melhoria no que concerne aos seguintes tópicos: Dinâmica Costeira e riscos
ambientais (Transporte natural e artificial de inertes); Competitividade e Desenvolvimento
Sustentável e Avaliação de Incidências Ambientais (Dragagens e reforço do cordão dunar).
Adicionalmente, a Administração do Porto de Aveiro considerou igualmente que “(…) a lista
de indicadores é extensa, nem sempre adequada à escala dos projectos a desenvolver e
alguns são de difícil avaliação”, sugerindo “(…) uma análise mais cuidada dos mesmos, de
modo a que estes reflictam os projectos, respectivos benefícios e/ou cumprimento dos
objectivos em causa”. Paralelamente, foi apresentado um quadro anexo com várias
sugestões de correcção do texto sobre diversos temas.

•

A SIMRIA voltou a referir a necessidade de ser garantida a estabilidade das suas infraestruturas na zona a intervencionar pelo PEIRVRA, nomeadamente, as travessias
subaquáticas dos emissários da SIMRIA, emitindo, em todo o caso, um parecer positivo
quanto ao Relatório Ambiental Preliminar.

•

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha informou que “nada tem a objectar,
manifestando a sua concordância com o desenvolvimento do Relatório Ambiental Preliminar
e com o Resumo não Técnico”. No entanto, forneceu vários contributos para melhoria da
Matriz SWOT (Quadro 4.2.1) e dos cenários alternativos de desenvolvimento. Em particular,
foi sugerido que os cenários se deveriam sustentar em dois factores: (1) sucesso (ou
insucesso) da execução dos projectos de desassoreamento da laguna e (2) potenciação de
dinâmicas de investimento privado, ou seja, a valorização do investimento público que
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resulte em dinâmicas de investimento privado que, por sua vez, fortaleçam a
competitividade regional. A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha sublinhou ainda que o
Relatório Ambiental ganharia consistência se integrasse um conjunto de conclusões mais
objectivas e concretas e que traduzisse, de forma analítica e crítica, uma avaliação desses
factores.
•

A Câmara Municipal de Aveiro fez algumas considerações em relação ao Plano, sugerindo a
“importância de vir a ser contemplada a construção do dique da Ilha Nova, necessário para
o pleno funcionamento do dique já existente, bem como o Açude no Rio Novo do Príncipe”
(Projecto Baixo Vouga Lagunar) e, de uma forma geral, a importância da recuperação de
diques e motas (sempre que necessário) ao longo da Ria, para além de referir a importância
da preservação e requalificação da Pateira de Fermentelos. Sobre o Relatório Ambiental
Preliminar propriamente dito, não teceu comentários.

•

A Câmara Municipal de Estarreja indicou alguns projectos complementares aos
programados no PEIRVRA, de iniciativa municipal ou intermunicipal (CicloRia, BioRia e GIP),
cuja menção poderia complementar os elementos já apresentados no Relatório Ambiental.
Esta CM sugeriu ainda a rectificação, neste último, de uma referência ao PDM de Estarreja,
solicitando a incorporação de uma redação complementar.

•

A Câmara Municipal de Ílhavo produziu algumas considerações em torno da análise SWOT
(Quadro 4.2.1.), salientando divergências em relação à redacção e classificação do descritor
“Excessiva concentração da indústria transformadora” como “ponto fraco” e, analogamente,
em relação à classificação do descritor correspondente “À extinção da área de sapal devido
às obras portuárias e ao aumento das áreas agrícolas” como uma “ameaça”.
Paralelamente, a CM de Ílhavo sugeriu a reconfiguração do Quadro 6.1.1 – Correspondência
entre Factores Críticos de Decisão e domínios ambientais (inclusão de uma escala de
gradação da intensidade dessa correspondência) bem como a consideração, como Objectivo
Ambiental Relevante associado ao FCD 1 – Dinâmica costeira e riscos ambientais, do
descritor “análise da hidrodinâmica lagunar” (Quadro 6.1.3). Foi ainda solicitado o
tratamento, ao nível do mesmo Factor Crítico, do indicador “Movimento de mercadorias em
trânsito no porto de Aveiro (ton.)” para aferição de riscos ambientais.

•

O parecer da Câmara Municipal da Murtosa centra-se na questão do controlo da entrada e
saída da água do mar na laguna e dos efeitos das dragagens do canal de navegação do
Porto de Aveiro nos ecossistemas lagunares. Sobre o Relatório Ambiental Preliminar
propriamente dito, foram apontadas algumas questões a rever, nomeadamente, relativas à
salinidade (actual) da água da laguna ou sobre o estado das margens da laguna há 40-50
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anos. Foram, ainda, fornecidas algumas notas concretas, nomeadamente, sobre os
projectos do novo Porto de Abrigo para Pescadores da Torreira (ponderar a respectiva
exposição aos movimentos hidrodinâmicos) e do Ecomuseu da Ria / Porta de Entrada
(necessita de estudo específico em profundidade) e sobre uma referência imprecisa à
Ribeira da Aldeia no Relatório Ambiental.
•

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, embora tenha apresentado um quadro com
“incorrecções que deverão ser objecto de verificação”, emitiu um parecer favorável ao
Relatório Ambiental Preliminar. Manifestou, ainda, alguma preocupação com os impactes
negativos, identificados nesse relatório, que poderão ocorrer em alguns locais do município
(identificados através de fotografias) durante a fase de construção dos projectos previstos
no PEIRVRA – sem, contudo, colocar em causa as análises realizadas na mesma sede.

•

A Câmara Municipal de Ovar emitiu vários comentários sobre o PEIRVRA, cuja ponderação
extravasa o âmbito da presente avaliação ambiental, incluindo a necessidade de revisão da
posição assumida pelo Plano relativamente à «Porta da Ria» e à necessidade de
esclarecimento da área de intervenção do Plano de Pormenor das Frentes Marítimas de
Esmoriz e Cortegaça.

•

A Câmara Municipal de Sever do Vouga considerou o Relatório Ambiental “bem
estruturado” e reflectindo “nos “Factores Críticos de Decisão definidos, bem como nos
Objectivos Ambientais Relevantes, as principais questões e objectivos que se julgam mais
pertinentes e significativos a considerar”. O parecer da Câmara Municipal de Sever do
Vouga salienta, ainda, a valorização ambiental da área de intervenção proposta no
Município de Sever do Vouga, enquadrada no Sítio de Importância Comunitária (SIC) do Rio
Vouga, bem como a importância do desenvolvimento do “ecoturismo”.

•

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro (ACES Baixo Vouga II) informou que não
ver inconveniente na aprovação da proposta de Relatório Ambiental Preliminar apresentada.

6.4. Principais resultados da Consulta Pública
No âmbito do processo de Consulta Pública do PEIRVRA e do respectivo Relatório Ambiental Preliminar,
que decorreu entre 17 de Março e 29 de Abril de 2010 (cf. Secção 3.3, tópico “Fase 3 – Consultas”), foram
produzidas diversas considerações, tipicamente relacionadas com o Plano propriamente dito.
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Em todo o caso, alguns resultados desse processo de consulta, que se revelou muito participado, referemse especificamente ao Relatório Ambiental (em versão preliminar à ora apresentada), destacando-se neste
âmbito, entre outros contributos:
•

A Assembleia Municipal de Ovar concorda com as medidas apresentadas no Relatório
Ambiental Preliminar, reforçando a necessidade das mesmas serem convertidas em “acções
a realizar” pelo PEIRVRA em sede do respectivo Relatório Final.

•

A Junta de Freguesia de Cacia levantou algumas dúvidas em relação à eficiência das acções
previstas no PEIRVRA no combate ao fenómeno da salinização no Baixo Vouga Lagunar, não
tendo tecido, contudo, qualquer crítica ou recomendação específica ao Relatório Ambiental.

•

A Junta de Freguesia de Requeixo emitiu várias sugestões sobre medidas a aplicar no
âmbito do PEIRVRA, centrando-se na questão da requalificação da Pateira de Fermentelos,
sem, no entanto, se referir directamente ao Relatório Ambiental.

•

Observações/sugestões de um membro da Assembleia de Freguesia de Pardilhó (Estarreja)
que alerta, entre outros, para a necessidade de contactar in loco com a realidade e vivência
do dia-a-dia dos problemas em análise, considerando “obrigatório sair do gabinete, ir junto
das populações, ouvir e aprender”.

•

A ADERAV – Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região
de Aveiro começou por frisar que a Avaliação Ambiental Estratégica incidiu sobre uma
Proposta de Plano Estratégico que se encontrava já em fase inicial de implementação, o que
de alguma forma condicionou essa mesma avaliação.
Ao nível do Quadro de Referência Estratégico (Capítulo 5), a ADERAV solicitou a inclusão de
um conjunto de documentos adicionais, nomeadamente: Plano de Ordenamento do Espaço
Marítimo (Despacho n.º 32277/2008, de 18 de Dezembro); Plano de Ordenamento do
Estuário – Objectivos Gerais e Normas Técnicas (DL 129/2008, de 21 de Julho); Despacho n.º
22400/2009 (de 9 de Outubro) que determina a revisão do POOC Ovar-Marinha Grande;
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 24/2010, de 1 de Abril);
Directiva Quadro «Estratégia Marinha» (Directiva n.º 2008/56/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de Junho).
Adicionalmente, a ADERAV sugeriu a substituição do FCD1 – “Dinâmica Costeira e Riscos
Ambientais” por “Riscos Naturais e Tecnológicos” (Capítulo 7); a consideração de um
cenário novo (alternativo aos cenários A e B) que consistiria na impossibilidade de não se
conseguir financiamento para as acções previstas no período 2009-2013; inclusão de um
“Quadro para a Governação” no Programa de Gestão e Monitorização (Cap. 12); e, no que
respeita a aspectos de âmbito arqueológico e geológico, a consideração de uma “leitura da
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paisagem como elemento agregador do meio ambiente”, mediante um levantamento das
ocorrências patrimoniais na interface meio húmido – meio terrestre bem como do
património geológico.
Por último, a ADERAV referiu a “inexistência de uma lista de acrónimos quer no próprio
documento do RA, quer ainda no Resumo Não Técnico do RA, o que dificulta
significativamente a leitura dos documentos”.
•

O contributo da Associação Náutica da Torreira que solicita a inclusão de estudos
hidrodinâmicos no Relatório Ambiental, levantando a possibilidade de construção de novos
quebra-mar na Marina da Associação “através de esporões ou bags de areia”.

•

O Núcleo Regional de Aveiro da Quercus começou por salientar que o Relatório Ambiental
surge a posteriori do Plano Estratégico quando, na sua opinião, deveria ter sido
desenvolvido em paralelo. Em geral, considera que o Relatório está “devidamente
estruturado e identifica correctamente os Factores Críticos para a Decisão (FCDs)
sintetizando e apresentado devidamente a informação essencial para a avaliação do
PEIRVRA”.
Como aspectos negativos, a melhorar, salientou os cenários propostos – “deveria haver um
cenário que avaliasse a concretização de apenas parte do PEIRVRA, sendo que neste caso se
incluiria neste pacote os projectos/acções mais importantes. Para o efeito, o RAP teria que
fazer um esforço de selecção dos projectos/acções mais importantes para a concretização
da Visão a que o PEIRVRA se propõe alcançar”.
A Quercus é também da opinião de que algumas oportunidades foram sobrevalorizadas em
relação à realidade e, pelo contrário, alguns riscos foram minimizados. Teceu também
algumas considerações sobre o Programa de Gestão e Monitorização: “o Relatório
Ambiental deverá objectivar melhor o conjunto de medidas apresentadas, separando o que
são medidas mais globais de gestão e de governança do que é efectivamente o
controlo/seguimento dos factores ambientais em causa, facilitando assim a sua aplicação”.

•

A Fábrica de Cacia da PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. começou por
salientar o importante papel sócio-económico (isto é, criador de riqueza e emprego) que
representa na região e as suas preocupações ambientais. Seguidamente, alertou para a
“intensificação da intrusão da cunha salina no Baixo Vouga” que origina “inevitáveis
consequências para a actividade agrícola e industrial, podendo mesmo, inviabilizar a
laboração da fábrica de Cacia, da Portucel, caso não seja considerada a construção no Rio
Velho e no Rio Novo do Príncipe de açudes capazes de conter a referida intrusão”. Sem
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referir directamente ao Relatório Ambiental, solicitou a consideração de acções concretas
que visem resolver o problema do avanço da cunha salina.
•

O contributo de um cidadão proprietário de marinhas de sal que afirmou ser o Relatório
Ambiental Preliminar omisso em relação à Actividade Salineira – não tendo, porventura,
analisado o Quadro 7.4.1, onde esse sector é descrito em moldes similares às demais
actividades económicas relacionadas com os recursos da Ria de Aveiro. Referiu, ainda, a sua
discordância em relação à “Carta de Unidades Fisiográficas e Dinâmica Costeira” por
considerar que não corresponde “ao que é e foi o Salgado de Aveiro”, tendo ainda colocado
questões relacionados com a delimitação dos projectos de recuperação de diques e motas e
com as espécies de aves que (ainda) visitam, ou não, as marinhas de sal.
Na sessão pública (realizada no dia 19 de Abril de 2010), esse mesmo cidadão alertou para o
facto de o “sal-gema” não ser “uma especialidade gourmet” e frisou, quer a necessidade em
melhor delimitar (em sede de PEIRVRA) a área do salgado a intervencionar, quer “a ausência
de referências ao sal e ao salgado por parte da NEMUS na sua apresentação” (lacuna que
não se estende ao Relatório Ambiental, como acima se referiu).

•

Uma reclamação de um particular que alerta para o problema da salinicultura, referindo que
não são apresentadas soluções para o sector, apontado como “ostracizado.

•

Novo comentário de um particular desejando que as salinas não sejam “esquecidas neste
processo”.

•

O contributo de um particular que sugeriu uma apresentação da Avaliação Ambiental mais
acertiva de forma a reduzir o tempo de exposição (observado na citada sessão pública de 19
de Abril de 2010).

•

O comentário/exposição de um particular que apresentou uma visão crítica face, quer ao
PEIRVRA, quer ao Relatório Ambiental, muito próxima da manifestada pelo Município da
Murtosa.

•

Um contributo de um particular que, representando várias associações, e após manifestar a
sua satisfação em relação ao Relatório Ambiental Preliminar, considerando-o de “uma
abrangência muito significativa” e de “uma transparência que o valoriza”, refere a
necessidade de “haver uma ligação dinâmica no sentido da participação” e protecção dos
“interesse das populações” no seguimento do Plano, alertando para o provável surgimento
de “interesses” e “benefícios” para algumas partes.
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7. Avaliação Ambiental do Plano Estratégico
Ao longo do presente capítulo identificam-se, para cada Factor Crítico de Decisão e respectivos Objectivos
Ambientais Relevantes (referidos na Secção 6.1), os aspectos-chave da situação actual e a evolução
esperada nesse âmbito, os principais efeitos/incidências ambientais expectáveis com a concretização do
PEIRVRA (nomeadamente, decorrentes dos projectos prioritários identificados na Secção 4.5), os riscos e
oportunidades associados e um conjunto de medidas específicas necessárias para lidar com essas
contingências.

7.1. Dinâmica costeira e riscos ambientais (FCD 1)
7.1.1. Situação actual e tendências de evolução
A faixa costeira abrangida pelo Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de
Aveiro (PEIRVRA) é definida por um troço arenoso baixo, marcado pelo intenso dinamismo e permanente
evolução. A linha de costa é constituída por um sistema praia-duna (cf. Desenho 6, Anexo I), que na maior
parte da sua extensão se encontra sujeito a erosão natural e antrópica.
A continuidade do troço costeiro é interrompida pela Barrinha de Esmoriz, quando é aberta a ligação ao
mar, pela embocadura artificial da Ria de Aveiro e por um conjunto de estruturas de defesa costeira que,
de Norte a Sul, tentam travar o recuo da linha de costa junto aos principais núcleos urbanos.
A presença destas infra-estruturas perpendiculares à costa, associada à significativa diminuição dos
sedimentos transportados pelos rios afluentes ao mar (provocada pelas barragens, pelas extracções de
inertes nas bacias hidrográficas a montante e nas praias, bem como pelas dragagens nas áreas portuárias)
tem contribuído para a modificação do trânsito sedimentar que se processa maioritariamente para Sul e,
consequentemente, para a alteração do traçado da linha de costa a Norte e a Sul dos molhes do Porto de
Aveiro.
Em virtude do efeito barreira provocado pelo molhe Norte do Porto de Aveiro ao trânsito sedimentar, a
praia de S. Jacinto foi sofrendo ao longo dos anos um processo de acreção contínuo. Por sua vez, como
consequência da diminuição da carga sólida vinda de Norte, a linha de costa a sotamar do molhe Sul do
Porto de Aveiro foi ficando cada vez mais recuada relativamente ao traçado que apresenta desde Esmoriz.
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Importa neste caso referir ainda a estreita relação que a Ria de Aveiro tem na evolução da costa. Este
sistema estuarino-lagunar funciona como um poço sedimentar, aprisionando a carga sólida veiculada pela
rede hidrográfica. Para garantir a navegabilidade da área portuária o Porto de Aveiro tem realizado
diversas operações de dragagem e colocado os materiais resultantes a Sul com o objectivo de reforçar o
sistema praia-duna e minimizar a erosão entre a Costa Nova e o Cabo Mondego. Refira-se a este propósito
que o Porto de Aveiro, no âmbito da Empreitada de Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem
e Reforço Dunar, procedeu já à deposição de cerca de 1 milhão de metros cúbicos de areias entre o
terceiro e o quinto esporões da Costa Nova. De acordo com a Administração do Porto de Aveiro, S.A. está
ainda previsto o transporte de dois milhões de metros cúbicos de areias depositadas no Porto de Aveiro
para robustecimento dos cordões dunares a Sul da Costa Nova.
Não obstante o assoreamento a que o sistema lagunar está sujeito, de acordo com a Universidade de
Aveiro em virtude de algumas das intervenções de aprofundamento dos fundos e, em particular, da barra,
tem vindo a verificar-se a exportação, para o domínio marinho, de alguns dos sedimentos veiculados para
o seu interior pelos cursos de água afluentes.
Os problemas de erosão do troço costeiro em que se insere o PEIRVRA são considerados por diversos
especialistas como dos mais graves do país e mesmo a nível europeu. O fenómeno erosivo é
particularmente intenso entre Esmoriz e a Torreira e a Sul da Ria de Aveiro. A erosão a Sul da Ria de Aveiro
torna o troço costeiro particularmente vulnerável ao rompimento do cordão dunar e deste modo ao avanço
do mar sobre o canal de Mira. Os efeitos da erosão são visíveis ao longo de praticamente toda a costa,
quer pela reduzida largura das praias de areia e pelas arribas talhadas nas dunas frontais, quer pelos
frequentes episódios de galgamento oceânico durante as tempestades.
Os problemas de erosão são conhecidos desde o século XIX, tendo adquirido particular relevância na
última metade do século XX. Actualmente alguns sectores da orla costeira apresentam situações críticas
de erosão, referindo-se a título de exemplo as seguintes taxas médias de recuo da linha de costa (APA,
2007):
•

Troço costeiro Espinho-Cortegaça: 3 m/ano;

•

Furadouro: 9 m/ano;

•

Troço costeiro Costa Nova-Vagueira: 8 m/ano.

Face ao elevado risco de erosão, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar-Marinha Grande
prevê a realização de um conjunto significativo de intervenções de defesa costeira e de protecção das
populações ameaçadas pelo mar. Neste âmbito, o Instituto da Água, I.P. realizou, entre 1995 e 2005, um
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vasto conjunto de intervenções nas infra-estruturas costeiras deste litoral, muitas delas correspondentes a
situações de emergência:
•

Obras de emergência na Costa Nova e Vagueira (1995)

•

Obras de emergência em Esmoriz, Cortegaça e Furadouro (1995)

•

Obras de emergência em Esmoriz e Cortegaça (1996)

•

Reparação dos esporões de Espinho e Paramos (1996/1998)

•

Reparação dos esporões de Esmoriz, Cortegaça e Furadouro (1996/1998)

•

Reparação dos esporões na Costa Nova e Vagueira (1997/1998)

•

Reparação de esporão em Paramos – Espinho (1999)

•

Reconstrução das defesas aderentes de Esmoriz e Maceda (1999/2000)

•

Intervenção de emergência na praia do Areão (1999)

•

Manutenção do esporão Norte da Vagueira (1999)

•

Intervenção no esporão Sul da Vagueira (1999)

•

Intervenção de emergência no esporão Sul da Vagueira (1999)

•

Reparação do esporão da Torreira (1999)

•

Reparação dos esporões da Costa Nova (2000)

•

Intervenções na Costa Nova – Pericão (2000)

•

Reparação do esporão Norte de Paramos (2001)

•

Reparação de rombo na defesa aderente de Esmoriz (2001)

•

Reforço do cordão dunar na praia do Areão (2001)

•

Intervenção de emergência em Paramos, Esmoriz e Cortegaça (2001)

•

Reparação de rombo na defesa aderente de Cortegaça (2001)

•

Intervenção de emergência no cordão dunar na praia do Areão (2002)

•

Construção do esporão na praia do Areão (2002/2003)

•

Manutenção do esporão Norte da praia de Esmoriz (2002/2003)

•

Reparação da defesa aderente da praia Velha de Cortegaça (2002/2003)

•

Intervenção de emergência a Sul da Vagueira – praia do Labrego (2002/2003)

•

Intervenção de emergência no Furadouro (2003)

•

Intervenção de emergência em Silvalde – Espinho (2003)

•

Intervenção de emergência na defesa aderente da praia da Vagueira (2003)

•

Reparação do esporão Norte de Paramos (2003)

•

Construção do esporão do Poço da Cruz (2003)

•

Reconstrução dos dois esporões na praia de Mira (2005/2006)
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Para além das intervenções nas obras de defesa costeira têm sido realizados trabalhos de reconstituição
de sistemas dunares e de criação das dunas artificiais (nomeadamente na praia da Vagueira e troço
costeiro Costa Nova-Gafanha da Encarnação). As dunas artificiais corresponderam a intervenções de
emergência destinadas a proteger o sistema lagunar do avanço do mar e a abertura de uma barra no canal
de Mira.
Atendendo à situação de erosão crónica que atinge esta costa, o Plano de Acção para o Litoral 2007-2013
define ao abrigo do POOC um conjunto de intervenções prioritárias para o troço costeiro em que se insere
o PEIRVRA:
•

Defesas aderentes de Esmoriz e Cortegaça (Ovar): obra de defesa costeira

•

Esporões de Esmoriz, Cortegaça e Furadouro (Ovar): obra de defesa costeira

•

Plano de Intervenção das Frentes Marítimas da praia de Esmoriz e Cortegaça (Ovar): Estudo
da Solução, Projecto das Intervenções e Obras

•

Reparação do Esporão Norte da Torreira (Murtosa): obra de defesa costeira

•

Defesa aderente e esporões Norte e Sul da praia da Vagueira (Vagos): obra de defesa
costeira

•

Reposição do cordão dunar entre as praias de Mira e Vagueira (Mira e Vagos): obras de
prevenção

•

Transposição de sedimentos da Barra de Aveiro para a Costa Nova, no âmbito do protocolo
estabelecido entre o IPTM (Aveiro e Ílhavo): Estudo de Execução da Solução

•

Estudo de reforço da defesa costeira da Vagueira-Vagos: Estudo e obra de defesa costeira

O POOC Ovar-Marinha Grande prevê também, na sequência e em complementaridade do Plano de
Pormenor de Esmoriz-Cortegaça, proceder à retirada de populações de zonas de risco elevado e relocalizálas em zonas que não estejam ameaçadas pelo mar.
Para além destas intervenções, estão ainda previstas outras intervenções que, embora não sendo
prioritárias, contribuem para a minimização do risco de erosão e a melhoria das condições de protecção da
costa (por exemplo intervenções nas dunas da praia do Areão e valorização das praias de S. Jacinto).
No quadro seguinte sintetizam-se as principais tendências passadas e futuras associadas ao FCD 1 –
Dinâmica costeira e riscos ambientais, organizadas por Objectivo Ambiental Relevante:

64

Rf_t09027/01 Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

Quadro 7.1.1 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais (FCD 1): Identificação de tendências de evolução da situação actual na ausência do plano

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões específicas
• Evolução da linha de
costa e troço costeiro
em risco de erosão
(Km)
• Estado actual do
cordão dunar e área de
sistema dunar prevista
reconstruir no POOC
(ha)

Proteger a orla
costeira e combater a
erosão

• Taxas médias de erosão
do troço costeiro
(m/ano)

Reduzir o risco
associado a áreas
urbanas costeiras

• Áreas urbanas costeiras
em risco (ha)

Conservar/recuperar
o cordão dunar

• Obras de defesa
costeira (nº)
• Taxa média de
sedimentos em trânsito
na costa (m3/ano)
• Previsível subida do
nível médio do mar
(m/ano)
• Características do
troço costeiro e
susceptibilidade à
ocorrência de
galgamentos oceânicos
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Fontes de
Informação
•

Fotografia aérea/
ortofotomapas

•

Sistema de
Indicadores de
Desenvolvimento
Sustentável – SIDS
Portugal (APA,
2007)

•

Estudos de base
sobre evolução do
troço costeiro a
intervencionar, risco
sísmico, etc.

•

Quadro de
Referência
Estratégico,
nomeadamente:
POOC Ovar –
Marinha Grande;
Plano de Acção para
o Litoral 2007-2013
(MAOTDR, 2007);
GIZC

• PEIRVRA
(MAOTDR, 2008) e
respectiva
cartografia

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

À excepção da praia de S. Jacinto, cuja largura
significativa está associada à acumulação de areias de
encontro ao molhe Norte do Porto de Aveiro, o
troço costeiro arenoso abrangido pelo PEIRVRA está
sujeito a um fenómeno crónico de erosão. Do total
do troço costeiro cerca de 98% (aproximadamente 59
km) encontra-se em erosão e 2% em acreção

•

Ao longo da costa existem diversos troços dunares
degradados, evidenciando a acção erosiva da
ondulação e da actividade humana. Cerca de 252 ha
de costa abrangida pelo PEIRVRA corresponde a áreas
do POOC em que estão previstas acções de
recuperação e reconstituição dunar

• Manutenção das situações de
erosão, com consequente recuo
da linha de costa (perda de
território e afectação de núcleos
urbanos localizados em zonas
ameaçadas pelo mar)

•

A erosão tem conduzido a uma progressiva perda de
território e tem colocado populações em situação de
risco. Entre 1958 e 2003 os troços costeiros EsmorizTorreira e Costa Nova-Praia de Mira perderam para o
mar cerca de 411 ha de território. Há registos de
taxas médias de recuo da linha de costa de:

• Imersão/deposição de areias a Sul
do Porto de Aveiro em resultado
de dragagens de manutenção
(projecto de transposição de
sedimentos para a Costa Nova
ao abrigo do protocolo
estabelecido entre o IPTM e o
INAG)

• 3 m/ano – troço costeiro Espinho-Cortegaça
• 8 m/ano – troço Costa Nova-Vagueira
• 9 m/ano - Furadouro
•

Pela sua proximidade ao mar e reduzida protecção do
sistema praia-duna, cerca de 26 ha das áreas urbanas
costeiras incluídas no PEIRVRA desenvolvem-se em
zonas de dinamismo máximo, estando sujeitas aos
efeitos da erosão e, portanto, em risco
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

Como resposta ao progressivo fenómeno de erosão
foram construídas, ao longo dos anos e junto aos
principais núcleos urbanos, diversas obras de defesa
costeira:
• 24 esporões;
• 18 defesas frontais;
• 3 paredões.

•
Proteger a orla
costeira e combater a
erosão
Reduzir o risco
associado a áreas
urbanas costeiras

• Ver acima

• Ver acima

Conservar/recuperar
o cordão dunar
(continuação)
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•

A erosão da costa está sobretudo relacionada com a
diminuição significativa das fontes aluvionares (devido
à presença das barragens ao longos dos grandes rios,
às extracções de inertes e dragagens nos grandes
estuários), sendo amplificada pela presença de obras
de defesa costeira perpendiculares à costa. Estima-se
que a contribuição natural dos rios a Norte do troço
costeiro em que se insere o PEIRVRA fosse da ordem
de 1 400 000 m3/ano e que actualmente seja de
apenas 285 000 m3/ano (correspondendo a uma
redução sedimentar da ordem dos 80%)
Neste troço costeiro são relativamente comuns os
episódios de galgamento oceânico, em geral
associados a tempestades. Existindo diversas zonas
deprimidas e com cordões dunares frontais pouco
robustos e estáveis, este troço torna-se
particularmente vulnerável a galgamentos oceânicos.
Têm sido registados galgamentos oceânicos
frequentes nas praias de Mira e da Vagueira, mas
também na Costa Nova, na praia do Areão e Poço da
Cruz
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Evolução da situação actual
na ausência do plano

• Intervenções de reparação de
obras de defesa costeira
• Ocorrência de episódios de
galgamento oceânico
• Previsível elevação do nível
médio do mar associada às
alterações climáticas. As
projecções do Painel
Intergovernamental para as
Alterações Climáticas (IPCC)
consideram uma subida do nível
médio do mar, entre 1990 e
2100, compreendida entre
0.11 m e 0.77 m, estimando-se
como valores mais prováveis 0.3
e 0.5 m (SIAM, 2002)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Proteger a zona
lagunar e prevenir
riscos de
assoreamento

Indicadores ou
questões específicas

• Caudal sólido afluente
à Ria de Aveiro e
assoreamento
(m3/ano)

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

Estima-se que o caudal sólido médio afluente à Ria de
Aveiro seja da ordem dos 240 000 m3 /ano, sendo
que cerca de 75% corresponde à contribuição do rio
Vouga

•

A carga sólida afluente à Ria de Aveiro acaba por
depositar e contribuir para o seu assoreamento,
sendo a entrada de areias na barra, por acção das
marés, reduzida. Para garantir a navegabilidade do
Porto de Aveiro são periodicamente realizadas
dragagens de manutenção

• PNA (2004)

•

Rf_ t09027/01

• Assoreamento da Ria de Aveiro

Parte dos sedimentos arenosos dragados são
colocados a Sul do Porto de Aveiro
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

Prevenir e defender
pessoas, bens e
sistemas de outros
riscos naturais e
tecnológicos
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• Enquadramento
tectónico e
susceptibilidade a
eventos sísmicos e
tsunaminogénicos
(probabilidade)
• Estabelecimentos com
substâncias perigosas
(Decreto-Lei n.º
254/2007, de 12 de
Julho) existentes na
área de intervenção
do PEIRVRA

•
•

Estudos de base
sobre evolução do
troço costeiro a
intervencionar, risco
sísmico, etc.

•

DL 254/2007

•

Desenho 5
(Anexo I)

•

APAveiro (2009)

•

OESMP

O PEIRVRA insere-se em zona de risco sísmico
moderado. Não obstante, devido à sua posição
geotectónica, o território Português, em geral, e a
costa em que se insere o PEIRVRA, em particular, é
vulnerável aos efeitos de um tsunami associado a
eventos sísmicos
Na proximidade da área de intervenção do PEIRVRA
foram identificados cerca de 16 estabelecimentos
abrangidos pelo DL 254/2007, dos quais 6 se
encontram no Nível Inferior de Perigosidade e 10 no
Nível Superior de Perigosidade. Destacam-se
particularmente os estabelecimentos localizados no
concelho de Ílhavo (Gafanha da Nazaré – Bresfor,
DOW, PRIO, Petrogal, etc.) pela proximidade a
projectos/acções previstas no PEIRVRA

•

Em 2008, o Porto de Aveiro movimentou cerca de 3,5
milhões de toneladas de mercadorias, essencialmente
carga geral fraccionada (42%) e granéis sólidos (40%).
Aveiro é, aliás, o mais importante porto nacional em
carga fraccionada (1,5 milhões de toneladas),
composta sobretudo por madeiras e produtos
metalúrgicos;

•

No mesmo ano, o Porto de Aveiro movimentou 629
mil toneladas de granéis líquidos, sobretudo cloreto
de vinilo (180 mil ton.), gasóleo (93 mil ton.), metanol
(59 mil ton.) e benzeno (46 mil toneladas).
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• Integração das orientações do
DL 254/2007 e da portaria a
publicar nos instrumentos de
gestão territorial e nas operações
urbanísticas, tendo em vista a
salvaguarda de distâncias de
segurança a estabelecimentos
com substâncias perigosas;
• Alargamento do hinterland do
Porto de Aveiro ao interior da
Região Centro e à região de
Castela e Leão do Reino de
Espanha, com o crescimento
sustentável a longo prazo, quer
da carga geral fraccionada
(reforço da especialização
nacional), quer dos granéis
líquidos movimentados – com
eventual aumento dos riscos
tecnológicos associados.
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7.1.2. Efeitos significativos, riscos, oportunidades e medidas específicas
Há vários anos que o troço costeiro entre Espinho e a praia de Mira apresenta um dos principais
problemas de erosão do território português, tendo sido alvo de avultados investimentos em obras de
protecção e defesa costeira.
Neste contexto, as acções/projectos previstas no PEIRVRA para recuperação dos sistemas dunares dos
troços costeiros entre a Costa Nova e Mira (RA1.1) e a Barrinha de Esmoriz e a Torreira (RA10) são
intervenções prioritárias no combate à erosão crónica que se assiste há vários anos nesta costa. As dunas
têm um papel de barreira fundamental ao avanço do mar, pelo que o reforço desta reserva de areias será
fundamental para a rápida reconstrução das praias em períodos de tempestade, de galgamento oceânico
e de erosão persistente. O PEIRVRA prevê a recuperação dunar de cerca de 245 ha de costa a Sul da Ria de
Aveiro, correspondendo à extensão total da área prevista reconstituir na Planta Síntese do POOC OvarMarinha Grande. A Norte da Ria de Aveiro, o POOC prevê a recuperação dunar de cerca de 7 ha de costa
incluída na área do PEIRVRA, a desenvolver no âmbito da requalificação das praias de Esmoriz/Barrinha,
Cortegaça, S. Pedro da Maceda, Furadouro e Torreira.
A evolução da costa é marcada pela interdependência entre os sistemas costeiro, lagunar e terrestre,
razão pela qual se considera que a concretização dos objectivos estipulados no PEIRVRA assumirá um
papel relevante na minimização do intenso fenómeno erosivo que afecta o troço costeiro e na protecção
da Ria de Aveiro. O PEIRVRA prevê que as intervenções de recuperação dunar sejam feitas com recurso a
areias dragadas no interior da Ria de Aveiro (RA1.2 e RA14), nomeadamente nos canais de Mira, Ovar,
Murtosa, Aveiro, Vagos e Ílhavo. A Ria de Aveiro é um poço sedimentar de grande parte dos sedimentos
transportados pelos cursos de água afluentes à laguna, pelo que a utilização dos materiais dragados será
uma forma de introduzi-los no trânsito litoral e minimizar, ainda que de forma localizada, o deficit
sedimentar que se regista nesta costa.
As intervenções de desassoreamento e o reforço das margens dos canais principais da Ria de Aveiro,
associadas às dragagens de manutenção da barra e do canal de acesso à área portuária, permitirão
simultaneamente melhorar as condições de auto-manutenção deste sistema de transição. As dragagens
de manutenção devem no entanto restringir-se ao mínimo indispensável para assegurar as condições de
navegabilidade e a acessibilidade às infra-estruturas de apoio à navegação existentes na área de
intervenção do PEIRVRA e de forma a minimizar os efeitos do avanço da cunha salina.
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Todas estas intervenções serão suportadas por estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina
(RA4), os quais serão essenciais na adequação dos projectos de recuperação dunar às características dos
sistemas costeiros e estuarino e às diferentes situações de risco.
Para além das intervenções de recuperação dunar e lagunar, estão ainda previstas acções/projectos com
efeitos positivos indirectos na protecção e preservação dos sistemas costeiros, nomeadamente através do
ordenamento dos espaços, de infra-estruturas e de actividades que dependem do litoral e da Ria de Aveiro
(RA7, RA10 e RA12), bem como da divulgação das questões relacionadas com a evolução do litoral (RA13.1
e RA13.2).
Deste modo, as acções/projectos previstos no PEIRVRA corresponderão no seu conjunto a efeitos
positivos directos e indirectos muito significativos para a minimização da erosão, em geral, e a protecção
dos sistemas costeiros e de transição, bem como dos núcleos urbanos e actividades desenvolvidas, em
particular. Os efeitos serão cumulativos com outras intervenções previstas para o troço costeiro,
nomeadamente por parte do Instituto da Água I.P. no que respeita às obras de reparação das obras de
defesa costeira.
O PEIRVRA vai ao encontro das orientações e objectivos expressos no Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar-Marinha, com particular destaque para a concretização dos Planos de Praia, e no Plano de
Acção para o Litoral 2007-2013, nomeadamente no que respeita à reposição do cordão dunar entre as
praias de Mira e Vagueira.
Refira-se ainda que o PEIRVRA contribui para alcançar os objectivos e concretizar as medidas que orientam
a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), nomeadamente no que respeita:
•

Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural;

•

Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e
económica;

•

Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens
costeiras.

No quadro seguinte (7.1.2) sintetizam-se os principais efeitos, oportunidades e riscos associados à
concretização do PEIRVRA e dos respectivos projectos prioritários, no que se refere ao FCD “Dinâmica
costeira e riscos ambientais”. O quadro propõe igualmente um conjunto de medidas específicas para
potenciar as oportunidades e mitigar os riscos, estando também organizado por Objectivo Ambiental
Relevante (à semelhança do Quadro 7.1.1).
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Quadro 7.1.2 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais (FCD 1): Avaliação de efeitos significativos, identificação de oportunidades e riscos e medidas específicas

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Oportunidades

Riscos

Medidas específicas
• As dragagens de manutenção devem restringirse ao mínimo indispensável e ter em
consideração as medidas previstas no Plano
Específico de Gestão da Extracção de Inertes

• Minimização do deficit de
sedimentos em trânsito na
costa
Proteger a orla
costeira e combater a
erosão
Conservar/recuperar
o cordão dunar
Reduzir o risco
associado a áreas
urbanas costeiras

• Reforço do papel de
protecção oferecido por um
sistema dunar robusto

• Minimização do fenómeno
erosivo a Sul do Porto de
Aveiro (+++)
• Minimização dos eventos de
galgamento oceânico (+++)

• Aprofundamento do
conhecimento técnicocientífico da evolução e
dinâmica dos sistemas costeiro
e lagunar

• Selecção de locais
preferenciais para o reforço
dos sistemas dunares e das
condições de intervenção
(+++)

• Maior divulgação das questões
relacionadas com a evolução
da orla costeira, dos
problemas de erosão e da
necessidade de preservar os
sistemas costeiros

• Maior sensibilização da
população para as
problemáticas do litoral e
actuação em conformidade
(+)

• Necessidade de
intervenções periódicas de
recuperação dunar (--)
• Dependência das
intervenções de
recuperação dunar das
características físicas, do
grau de contaminação, do
volume de sedimentos
disponíveis e da
periodicidade das dragagens
de manutenção na área de
jurisdição do Porto de
Aveiro (--)
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• Desenvolvimento de Projecto de Execução das
acções de recuperação dunar suportado por
estudo pormenorizado das áreas de maior
risco, dos volumes de areias necessários e de
avaliação de outras origens potenciais de areias
(S. Jacinto, plataforma continental)
• Avaliação do grau de contaminação dos
sedimentos dragados e selecção do destino
final de acordo com as disposições da Portaria
nº1450/2007 de 12 de Novembro. Refira-se
que de acordo com esta portaria apenas os
sedimentos da classe 1 poderão ser utilizados
em locais sujeitos a erosão ou para alimentação
de praias sem normas restritivas
• Monitorização da evolução da estabilidade do
sistema praia-duna, em geral, e do troço
costeiro a Sul do Porto de Aveiro, em
particular
• Recomenda-se que no âmbito do estudo sobre
a hidrodinâmica costeira e lagunar se avalie a
relação entre a evolução dos sistemas costeiros
e as alterações climáticas. Propõe-se ainda a
análise de cenários futuros e medidas de
actuação em conformidade
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Oportunidades

Proteger a zona
lagunar e prevenir
riscos de
assoreamento

• Minimização do assoreamento
e manutenção das condições
de funcionamento dos canais

• Melhoria das condições
hidrodinâmicas e de automanutenção deste sistema de
transição (+)

• Não aplicável

• A existência de sistemas
dunares robustos aumenta o
efeito de barreira a um
episódio tsunaminogénico (+)

• Proximidade (500-700m) de
2 acções de requalificação
de infraestruturas náuticas
(RA12.3b e RA14h) a
estabelecimentos com
substâncias perigosas (DL
254/2007; cf. Desenho 5 –
Anexo I) (-)

Prevenir e defender
pessoas, bens e
sistemas de outros
riscos naturais e
tecnológicos

• Reforço dos sistemas dunares

Riscos

Medidas específicas
• Utilização dos materiais finos (silto-argilosos)
para reforço das margens dos canais de maré
• A utilização dos dragados deverá obedecer às
condicionantes impostas pela Portaria nº
1450/2007 de 12 de Novembro
• Desenvolvimento de estudo relativo ao risco
sísmico e de tsunami sobre a costa em
articulação com a Autoridade Nacional para a
Protecção Civil e outras entidades com
conhecimento e relevância na gestão do litoral
no sentido de definir um Plano de Emergência

Legenda:
Risco
Oportunidade

Rf_ t09027/01

Elevado(a)
--+++

Médio(a)
-++

Baixo(a)
+

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

72

7.2. Recursos Hídricos (FCD 2)
7.2.1. Situação actual e tendências de evolução
7.2.1.1. Recursos hídricos superficiais
A ria de Aveiro é um sistema lagunar complexo, constituído por uma rede principal de canais de maré
permanentemente ligados, mesmo em condições de baixa-mar de águas vivas e, por uma zona terminal de
espraiados, com canais estreitos e de baixas profundidades (esteiros), que funcionam como reservatórios
de água e que ficam desligados dos canais principais durante parte do ciclo de marés. A ligação ao mar dáse através de uma barra existente no cordão litoral, a barra de Aveiro, aberta artificialmente em 1808. Do
sistema de canais principais permanentemente ligados, destacam-se o canal de Mira até à Vagueira, o
canal de Ílhavo até à Vista Alegre, o canal de São Jacinto e o canal de Ovar, o canal Principal de Navegação
e a Cale do Espinheiro até ao Parrachil (Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2007).
Este conjunto ocupa na preia-mar uma área molhada de 87 km2 possuindo um comprimento e largura
máximos de 45 e 10 km, respectivamente. A Ria tem uma tendência natural para o assoreamento, pelo que
para contrariar esta tendência têm vindo a ser efectuadas regularmente obras de dragagem, verificando-se
assim que, em média, a profundidade da ria de Aveiro aumentou 0,4m entre 1952/53 e 1987/88. No
entanto, estas obras abrangeram principalmente as áreas portuárias, incluindo o canal de São
Jacinto/Ovar, o canal do Parrachil e o canal do Espinheiro. (Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria
de Aveiro, 2007).
Estudos científicos realizados pela Universidade de Aveiro apontam para o aumento do prisma de maré e
para uma diminuição reduzida da amplitude da maré por toda a Ria de Aveiro, devidos ao aumento da
profundidade do canal da Embocadura, quer devido a causas naturais, quer devido às dragagens
efectuadas e ao aumento da área alagável da Ria de Aveiro em resultado do avançado grau de degradação
dos muros de um elevado número de marinhas de sal. Verifica-se também, de acordo com estes estudos,
um estado de degradação elevado das margens dum número acentuado de canais da Ria de Aveiro em
resultado das maiores velocidades da corrente de maré, dos maiores volumes de água movimentados e
das maiores cotas de preia-mar, que ocorrem presentemente na Ria de Aveiro, provocadas pelo aumento
do prisma de maré e pela diminuição da amplitude de maré.
Nas zonas mais interiores dos canais, em que ainda não se realizaram dragagens, vem-se verificando um
progressivo assoreamento, situação que, actualmente, já é muito significativa nos canais de Mira e de
Ílhavo. (Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2007). A degradação das margens,
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referida anteriormente, resultante da sua erosão constitui uma importante fonte sedimentar para a Ria de
Aveiro contribuindo para o assoreamento de muitos dos canais da Ria. O abandono ou a diminuição da
exploração agrícola nos terrenos em torno dos canais da Ria de Aveiro aumentou também a importância
destes como fonte sedimentar para a Ria de Aveiro.
De acordo com estudos realizados pela Universidade de Aveiro verifica-se ainda a existência de
assoreamento aparente em alguns canais da Ria de Aveiro, resultante das menores cotas de baixa-mar
que se verificam actualmente, devido ao aumento do prisma de maré e à diminuição da amplitude de
maré. Este facto tem aumentado as dificuldades de navegação na Ria de Aveiro durante períodos
significativos do ciclo de maré em alguns canais menos profundos, sem que exista um assoreamento
efectivo dos mesmos.
Na área de Intervenção do PEIRVRA, os principais cursos de água afluentes à ria de Aveiro são o rio Vouga,
o rio Antuã, o rio Boco e a ribeira da Corujeira, existem também algumas linhas de água costeiras
(afluentes directamente à costa) entre o Douro e o Vouga.
As lagoas de água doce mais significativas na Área de Intervenção do PEIRVRA são a Pateira de
Fermentelos, a Pateira de Frossos e a Lagoa da Barrinha de Mira.
A área de intervenção do PEIRVRA, é fortemente afectada por cheias e inundações, existindo diversas
causas para a ocorrência de cheias com efeitos gravosos, tais como cotas baixas (extensa zona de planície
aluvionar), influência das marés, incêndios florestais e secções de vazão insuficientes em pontes e
pontões.
O caso do rio Águeda é sobejamente conhecido da opinião pública. Recentemente, em 26 de Dezembro de
1995 verificou-se a ocorrência da cheia centenária na zona da povoação de Águeda. Este aglomerado
urbano localiza-se a jusante da confluência dos rios Águeda e Alfusqueiro, facto este que contribui para o
elevado caudal que ocorre frente a Águeda sempre que ocorrem precipitações intensas em toda a bacia.
Como agravante do fenómeno das cheias tem-se a diminuição do coberto vegetal devido aos sucessivos
incêndios florestais que têm destruído vastas zonas de coberto vegetal aumentando-se assim as
velocidades de escoamento e consequentemente diminuindo os tempos de concentração das cheias.
Outra zona problemática situa-se junto ao Monumento ao Emigrante na Pateira de Fermentelos onde são
visíveis as marcas das várias cheias ocorridas ao longo dos anos. As frequentes inundações devido às
baixas cotas não impediram a instalação de determinados equipamentos em áreas de domínio público
hídrico. Apesar de ser, topograficamente, uma área aberta, na Pateira de Fermentelos conflui três linhas de
água com importante caudal - os rios Águeda e Cértima, e a ribeira do Pano, contribuindo
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significativamente para a ocorrência de inundações. Este fenómeno é ainda mais crítico nos períodos de
maré alta na ria de Aveiro. Todos os outros casos derivam basicamente de cotas baixas podendo ter ou
não o efeito das marés (Plano Bacia Hidrográfica do Vouga, 1999).
Assim,

o

Plano

de

Bacia

Hidrográfica

do

Vouga

(1999)

identificou

como

principais

problemas/necessidades, ao nível dos recursos hídricos, os seguintes:
•

Necessidade da regularização do rio Vouga como factor primordial para garantir os caudais
de água doce, em quantidade e qualidade suficientes, para toda a região e, também, como
forma de regularização torrencial;

•

Necessidade de reforço do abastecimento de água, e garantia da qualidade nas origens, a
toda a zona do Baixo Vouga (desde Ovar até Vagos) - em parte coberto pelo sistema do
Carvoeiro que se encontra em curso - para evitar a sobreexploração dos aquíferos e,
consequentemente a degradação da qualidade das suas águas;

•

Insuficiência em termos de quantidade e qualidade do abastecimento de água ao concelho
de Águeda;

•

Poluição dos rios Caima e Antuã, em consequência dos efluentes industriais das áreas de S.
João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra;

•

Poluição na ria de Aveiro e dos aquíferos da região de Estarreja, em consequência,
sobretudo dos efluentes e dos resíduos industriais da zona industrial de Estarreja;

•

Poluição na bacia do rio Águeda, especialmente a jusante da povoação da Redonda,
impondo-se que se avance com o tratamento dos efluentes e resíduos industriais;

•

Degradação da qualidade da água devido às extracções de areia sobre os drenos das
captações de água na zona do Carvoeiro. Necessidade de demarcação de áreas de
protecção das captações de água na zona do Carvoeiro, de modo a preservar a sua
qualidade da água;

•

Eutrofização da Pateira de Fermentelos, o que será resolvido, com a despoluição do rio
Cértima, mediante a implementação de sistemas de colecta e tratamento dos efluentes
domésticos e agro-industriais da área da bacia;

•

Inundações na zona de Águeda.

•

Extracção indisciplinada de inertes, com a consequente instabilização e descaracterização
das margens do rio Vouga.

No Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (2007) identificaram-se, na área de intervenção,
as seguintes pressões/fontes de emissão, com impactes ao nível dos recursos hídricos e dos solos:
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•

•

Fontes pontuais que se dividem em:
o

Fontes de origem urbana - de aglomerados urbanos e/ou habitações dispersas;

o

Fontes de origem industrial;

o

Outras fontes.

Fontes difusas resultando, fundamentalmente, de:
o

Águas de drenagem natural e contaminadas por adubos dos terrenos agrícolas;

o

Derrames provenientes de navios e embarcações, durante a acostagem nos terminais
portuários ou em navegação;

o

Águas de drenagem de zonas impermeabilizadas, em especial vias rodoviárias, pistas de
aviação, aglomerados urbanos.

Estas pressões/fontes, na área de intervenção, são, mais detalhadamente, provocadas por:
•

Fontes Pontuais
o

Emissões de Origem Doméstica e Urbana


As fontes de emissão urbanas são constituídas por uma mistura de efluentes
domésticos, efluentes industriais, provenientes das sempre numerosas
unidades dispersas na malha urbana (padarias, pastelarias, serralharias civis e
mecânicas, tipografias, etc. ) e efluentes das actividades de serviços, das quais
se destacam, por darem origem a efluentes líquidos com características
bastante diferentes dos efluentes domésticos, os laboratórios clínicos,
unidades de saúde e consultórios dentários, as oficinas de reparação
automóvel, os cabeleireiros, as bombas de gasolina e estações de serviço. São
caracterizadas por uma forte carga orgânica, nutrientes (fósforo e azoto),
sólidos suspensos, diversos metais, entre eles o mercúrio e o cádmio,
detergentes, óleos e gorduras e microrganismos patogénicos (bactérias, vírus,
etc.) e, são produzidas em toda a área de intervenção (Plano Intermunicipal de
Ordenamento da Ria de Aveiro, 2007)

o

Emissões de origem Industrial


Na Área de Intervenção existe uma forte actividade industrial com alguns pólos
de concentração, como sejam, as zonas de Estarreja, Murtosa, Aveiro, Oliveira
do Bairro e Águeda.
a) Industrias Alimentares
Dentro deste sector da indústria transformadora as actividades mais
importantes são a produção de leite e derivados, a conservação e
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transformação de produtos hortícolas e da pesca, a produção de sal, que
são exercidas em médias/grandes unidades industriais.
b) Fabricação de pasta de papel e cartão
c) Fabricação de Produtos Químicos
d) Indústrias Metalúrgicas de Base
e) Fabricação de Produtos minerais não metálicos
f) Fabricação de Veículos Automóveis
o

Outras fontes de emissão


Na ria de Aveiro a aquacultura (CAE 05020) desenvolve-se nas áreas da
produção de peixe (piscicultura) e da produção de moluscos. A piscicultura é
uma fonte potencial de emissões poluentes, que resultam dos restos dos
alimentos e das fezes dos peixes e dos produtos de limpeza e de controlo
sanitário (lixívia, sabões com amónio, compostos com iodo, antibióticos e
sulfamidas, estes dois últimos utilizados em casos de epidemias) utilizados na
“produção”. O volume e o carácter poluente destas emissões depende da
intensidade do cultivo e desenvolvimento tecnológico das explorações menores nas explorações em regime extensivo aumentando gradualmente para
os regimes semi-intensivo e intensivo – e, obviamente, também do grau de
controlo das descargas de efluentes poluídos que cada instalação possui.

•

Fontes Difusas
o

Emissões de Origem Agrícola e Agro-pecuária


Na área de Intervenção existe uma importante actividade agrícola, a qual dá
origem a emissões difusas de efluentes líquidos contaminados – águas de rega
e águas da drenagem natural dos terrenos – que vão atingir os meios hídricos
ou se infiltram no solo. Os principais poluentes destas águas provêm dos
adubos e estrumes/chorumes (essencialmente nitratos, fosfatos e potássio) e
dos pesticidas aplicados nas culturas, e não absorvidos.



Outra actividade com importância em termos de cargas poluentes para as
águas superficiais e subterrâneas, é a produção suinícola; desta actividade
resultam águas residuais/resíduos com forte carga orgânica, carbonatada e
azotada, e contaminação microbiológica; segundo Pinho et al.,1998, ao longo
do, canal de Ovar e rio Vouga existem muitas suiniculturas próximas de cursos
de água e que não dispõem de tratamento das águas residuais. (Plano
Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2007)
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o

Actividade Portuária


O movimento e estacionamento dos navios que frequentam os diversos
terminais do porto de Aveiro – graneleiros (produtos petrolíferos refinados,
produtos químicos perigosos) e pesqueiros, bem como as respectivas
operações de carga e descarga – podem provocar derrames de óleos e
combustíveis

e

dos

produtos

transportados,

devido

a

falhas

dos

equipamentos, procedimentos impróprios ou acidentes marítimos.
No Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, 1999 refere-se que:
•

Face à elevada carga de poluição ainda actualmente descarregada no meio receptor verificase uma degradação da qualidade das águas de superfície e das águas subterrâneas de toda
a zona do Baixo Vouga;

•

O grande esforço que a generalidade das empresas da zona tem vindo a fazer, muito em
particular nos sectores dos lacticínios e dos tratamentos de superfície, começa a dar os
primeiros resultados em termos de efeitos sobre a carga afluente aos meios receptores.

Quanto ao controlo da poluição, no Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga, 1999, preconiza-se:
•

Dar sequência ao Sistema de Despoluição da Ria de Aveiro, complementando-o com
tratamentos adequados dos efluentes domésticos e industriais das zonas de montante da
bacia, nomeadamente através da implementação do Sistema de Despoluição da bacia do rio
Cértima e das zonas industriais das bacias do rio Alfusqueiro e Águeda.

•

Reduzir a carga poluente industrial proveniente dos vários sectores de actividade, com
particular incidência para os sectores abrangidos pelos contratos de adaptação ambiental
em vigor, nomeadamente lacticínios e tratamentos de superfícies.

A Ria de Aveiro está a ser actualmente objecto de um projecto global de despoluição, denominado Solução
Integrada de Colecta, Tratamento e Destino Final dos Efluentes Líquidos, a cargo da SIMRIA – Saneamento
Integrado, que tem por principal objectivo tratar as águas residuais de origem urbana e industrial. Como
tal prevê-se uma melhoria da qualidade da água na ria de Aveiro e dos seus afluentes quando a taxa de
cobertura tiver atingido valores superiores aos actuais.
Como referido no PNBEPH (2007), o Rio Vouga é o único rio nacional que não dispõe actualmente de
qualquer capacidade de armazenamento. Por este motivo, os caudais de estiagem são frequentemente
muito reduzidos, levantando problemas de abastecimento à população residente na zona baixa da bacia –
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cerca de 300 000 habitantes, servidos pelo sistema do Carvoeiro nos concelhos de Aveiro, Águeda,
Estarreja, Albergaria e Ílhavo. Por outro lado, a falta de capacidade de retenção, associada à baixa
pendente dos rios no trecho terminal da bacia, conduz a episódios de cheias frequentes que são
agravados quando se verifica uma coincidência de pontas de cheia nos principais rios que drenam para a
ria de Aveiro – nomeadamente o Vouga e o Águeda.
Com base nestas condicionantes, o Governo definiu já a construção do aproveitamento de Ribeiradio, no
Vouga, com 110 hm3 de capacidade útil e 70 MW de potência instalada.
De tudo o que foi referido anteriormente não sobra margem de dúvida que a construção da barragem de
Ribeiradio é inadiável e dela depende o desenvolvimento sócio-económico da região do Vouga e
consequentemente a melhoria da qualidade de vida das populações.
No entanto, apesar de ter um impacte muito significativo, a construção da barragem de Ribeiradio, por si
só, não trará a resolução de todas as questões de recursos hídricos da região, que é muito complexa a
este nível, tal como referido.

7.2.1.2. Recursos hídricos subterrâneos
A área afecta ao Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
(PEIRVRA) abrange dois dos principais sistemas aquíferos regionais identificados pelo Instituto da Água,
I.P. na Orla Mesocenozóica Ocidental – os sistemas aquíferos do Quaternário de Aveiro e do Cretácico de
Aveiro. No extremo nascente do PEIRVRA são ainda abrangidos terrenos de natureza metamórfica do
Maciço Hespérico e Praias Antigas e Terraços Fluviais que, embora de forma localizada apresentem
aptidão hidrogeológica, não estão incluídos em nenhum sistema aquífero regional.
O sistema aquífero do Quaternário de Aveiro, que se sobrepõe em grande parte da sua extensão sobre o
sistema aquífero do Cretácico de Aveiro, ocupa uma área de cerca de 931 km2. É suportado por três
grandes unidades aquíferas, que do topo para a base podem ser descritas da seguinte forma: i) um
aquífero superficial, freático, constituído por depósitos recentes de aluviões e areias de duna, de idade
Holocénica; ii) um aquífero semi-confinado, conhecido por Base do Quaternário, formado por uma
sequência de cascalheiras e areias, coberta por um aquitardo de lodos que a separam da unidade anterior;
iii) um aquífero livre formado por depósitos de praias antigas e terraços fluviais do Plio-Plistocénico
(Condesso de Melo et al, 2002).
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O sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro é constituído por três aquíferos multicamada sobrepostos: i)
um aquífero principal suportado por grés grosseiros e uma formação carbonatada intercalada entre as
unidades detríticas, seguido em profundidade por ii) dois aquíferos detríticos de menor permeabilidade.
Em ambos os sistemas aquíferos estão instaladas captações de água subterrânea, utilizadas para o
abastecimento público de alguns dos concelhos abrangidos pelo PEIRVRA, mas também para a agricultura,
a indústria e consumos particulares.
Durante vários anos o sistema aquífero do Quaternário de Aveiro, em particular o aquífero confinado,
assumiu um papel fundamental não só no abastecimento público, mas também no abastecimento da
indústria da região. No entanto, e devido a problemas de qualidade, muitas das captações subterrâneas
foram abandonadas e substituídas por origens superficiais.
No caso do sistema multiaquífero Cretácico, desde a década de 60 do século XX que se recorre a este
reservatório subterrâneo para o abastecimento de água para uso urbano e industrial. A intensa exploração
que se tem registado no sistema multiaquífero Cretácico tem conduzido à gradual descida dos níveis
piezométricos regionais. Os problemas de sobreexploração deste aquífero são evidenciados em algumas
áreas através da posição do nível piezométrico a cotas da ordem dos -25 m abaixo do nível médio do mar.
A maioria das captações de abastecimento público inseridas na área do PEIRVRA e que estão em
funcionamento, são geridas pela empresa Águas do Vouga, S.A (8 captações a captar nas aluviões do
Vouga, localizadas num campo de extracção a cerca de 25 km da costa) e pelos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS) de Águeda. As Águas do Vouga, S.A gerem o Sistema Regional do
Carvoeiro, responsável pelo abastecimento de água em alta aos concelhos de Águeda, Aveiro, Albergariaa-Velha, Estarreja, Ílhavo e Murtosa, bem como de uma localidade do concelho de Ovar. Na área do
PEIRVRA localizam-se mais seis captações de água subterrânea geridas pelos SMAS de Águeda e que se
encontram a captar no multiaquífero Cretácico (furos localizados a cerca de 19 km da costa). Existem ainda
captações de abastecimento público a serem exploradas pelos SMAS de Ovar, pela Câmara Municipal da
Murtosa e pelos SMAS de Aveiro, neste último caso apenas em situações de recurso.
Muitas das captações de abastecimento público desta região já têm delimitados os perímetros de
protecção, definidos ao abrigo do Decreto-Lei nº 382/99 de 22 de Setembro. Até à data estão definidos
perímetros de protecção de captações dos concelhos de Aveiro (15 captações), Vagos (4 captações) e de
Águeda (1 poço), sendo que apenas uma se localiza na área do PEIRVRA (S. Jacinto). É ainda abrangida
parte do perímetro de protecção alargada de um poço explorado pelos SMAS de Águeda.
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Pelas suas características geológicas, ambos os sistemas aquíferos apresentam média a elevada
vulnerabilidade à poluição (intrusão salina, a contaminação industrial e agrícola), evidenciando em alguns
casos sinais claros de degradação da qualidade das suas águas.
A água armazenada nos sistemas aquíferos, em particular do Quaternário de Aveiro, tem apresentado
problemas de qualidade relacionados, em grande parte, com a ocupação agrícola das áreas de recarga,
mas também com a proximidade ao mar. Os principais indicadores de contaminação química são
evidenciados pelas altas concentrações de nitratos, bem como pelos valores de condutividade eléctrica
que se têm registado ao longo dos anos em algumas captações.
Não obstante, a água armazenada no sistema aquífero Cretácico apresenta ainda boa qualidade, razão
pela qual continua a ser explorada para os mais diversos fins. O facto deste ser um aquífero multicamada,
com permeabilidades diferenciadas em profundidade, oferece uma maior protecção à introdução de
contaminantes.
Pelo facto de se praticar agricultura e existirem problemas de qualidade relacionados com a presença de
nitratos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de Setembro (com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março) foi definida uma zona vulnerável que abrange áreas de recarga
destes sistemas aquíferos – Zona Vulnerável do Litoral Centro (limites definidos pela Portaria nº 164/2010
de 16 de Março). A Zona Vulnerável do Litoral Centro integra as anteriores Zona Vulnerável nº2 - Aveiro e
Zona Vulnerável nº4 – Mira, delimitadas pela Portaria nº 1100/2004 de 3 de Setembro. A área afecta ao
PEIRVRA abrange de forma muito restrita a área afecta à Zona Vulnerável do Litoral Centro.
Para esta zona vulnerável está definido um Programa de Acção destinado a reduzir a poluição provocada
pelos nitratos de origem agrícola, na qual se estipulam condicionantes à fertilização e ao regadio (Portaria
nº 83/2010 de 10 de Fevereiro).
A vulnerabilidade e a sobre-exploração do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro, em particular, foi
considerada uma questão significativa na gestão da água da região hidrográfica do Vouga e, de acordo
com a ARH Centro, deve merecer especial atenção no âmbito dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica
(INAG e ARH Centro, 2009). Neste âmbito prevê-se que possam vir a ser estabelecidas medidas com vista à
sua protecção e à implementação de uma estratégia de uso conjunto de águas subterrâneas e superficiais.
No quadro seguinte sintetizam-se as principais tendências passadas e futuras associadas ao FCD 2 –
Recursos Hídricos, organizadas por Objectivo Ambiental Relevante:
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Quadro 7.2.1 – Recursos Hídricos (FCD 2): Identificação de tendências de evolução da situação actual na ausência do plano

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

•
Prevenir a
ocorrência de cheias
e minimizar os seus
efeitos

Avaliar e
quantificar zonas
com
susceptibilidade a
fenómenos
hídricos extremos
(cheias e
inundações)

Fontes de
Informação

•

Levantamento
topográfico

•

Fotografia aérea/
ortofotomapas

•

INAG (2009)

•

Estudos de base
sobre recursos
hídricos

•

PBH Rio Vouga
(1999)

•

UNIR@RIA (2007)

•

SIMRIA (2009)

•

QRE, nomeadamente
a Lei da Água

•

PEIRVRA
(MAOTDR, 2008) e
respectiva cartografia

•

Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de
Maio

•

PNBEPH (2007)

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

Na área de intervenção existem elevados riscos de
inundação que provocam prejuízos materiais
significativos. As linhas de água com maiores riscos
de inundação são:
• Toda a zona da Ria de Aveiro
• Rio Vouga antes da confluência com o rio
Águeda, e desde a confluência com o rio
Caima e Macinhata do Vouga
• Troço do Vouga que vai do Carvoeiro a Eirol,
essencialmente na margem esquerda
• Rio Caima nas zonas a montante e a jusante
de Albergaria-a-Velha
• Rio Cértima desde a Mealhada até à Pateira
de Fermentelos
• Ribeira de Cáster, no troço a jusante de Ovar
• Zona de Angeja, no troço terminal do rio
Fontão
• Troço do Rio Vouga, jusante da confluência
com o rio Marnel: a ponte da Fontinha fica
muitas vezes submersa afectando várias
populações
• Zona da confluência dos rios Vouga e Águeda.
A EN230 entre Eirol e Aldeia é
frequentemente cortada pelas águas
• À entrada da Ria, na margem direita a EN230-2 é
frequentemente submersa
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Evolução da situação actual
na ausência do plano
• Elevados riscos de inundação
• São equacionadas, soluções
como:
•

A utilização de albufeiras
para amortecer os
caudais de ponta de cheia

•

A construção de motas

•

A introdução de regras
disciplinadoras da
ocupação das zonas
inundáveis

• No âmbito do Projecto
Hidroagrícola do Baixo Vouga
promovido a construção do
dique de protecção contra a
maré do Bloco do Baixo Vouga,
fundamental para a protecção
das zonas agrícolas contra as
inundações
• Está já definida a construção da
barragem de Ribeiradio, com
uma capacidade de
armazenamento que lhe
permitirá uma significativa
laminagem dos caudais
máximos de cheia
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual
•

•
Combater, controlar
e prevenir os riscos
de poluição dos
meios hídricos
superficiais
Garantir o bom
estado ecológico e
físico-químico dos
recursos hídricos

•

•

Qualidade das
águas superficiais
(parâmetros físicoquímicos e
biológicos)
Qualidade da água
nas zonas
balneares
classificadas
Fontes de poluição
dos recursos
hídricos
superficiais e
subterrâneos

•

Levantamento
topográfico

•

Fotografia aérea/
ortofotomapas

•

INAG (2009)

•

Estudos de base
sobre recursos
hídricos

•

PBH Rio Vouga
(1999)

•

UNIR@RIA (2007)

•

SIMRIA (2009)

•

QRE, nomeadamente
a Lei da Água

•

PEIRVRA
(MAOTDR, 2008) e
respectiva cartografia

•

Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de
Maio

•

PNBEPH (2007)

•

Existem diversos problemas de qualidade da água
referenciados na área de intervenção,
nomeadamente:
•

Pateira de Fermentelos: aparecimento de
cianobactérias, eutrofização

•

Rio Caima: má qualidade da água

•

Ria de Aveiro: Elevadas cargas de poluição
industrial e municipal

•

Antuã: Contaminação orgânica e fecal

•

Rio Cértima: eutrofização, excesso de teores
de nitratos e fosfatos

Na área de intervenção existem diversas fontes de
emissão poluentes:
•

Fontes difusas (fundamentalmente águas de
drenagem natural contaminadas por adubos;
derrames provenientes de navios e
embarcações; águas de drenagem de zonas
impermeabilizadas; emissões de origem
agrícola e agro-pecuária)

• Fontes pontuais (efluentes urbanos – domésticos,
industriais e de serviços e emissões de origem
industrial (Indústrias alimentares; Fabricação de
pasta de papel e cartão; Fabricação de produtos
químicos; Indústrias metalúrgicas de base; Fabricação
de Produtos minerais não de base; Fabricação de
Veículos automóveis; aquacultura e piscicultura)
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Evolução da situação actual
na ausência do plano

•

Continuação da existência de
problemas de poluição na Área
de Intervenção

•

No entanto, a Ria de Aveiro
está a ser actualmente objecto
de um projecto global de
despoluição, denominado
Solução Integrada de Colecta,
Tratamento e Destino Final dos
Efluentes Líquidos a cargo da
SIMRIA

• Está já definida a construção da
barragem de Ribeiradio, este
aproveitamento, tal como está
concebido (descarga dos
caudais regularizados a jusante
da barragem) provocará uma
significativa minimização da
poluição no rio Vouga devido
ao efeito de diluição dos
caudais
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Proceder à
regularização das
utilizações do
domínio hídrico no
âmbito do novo
quadro legal aplicável
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
solo com os locais
de maior
vulnerabilidade dos
cursos de água
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
plano de água com
os locais de maior
vulnerabilidade dos
cursos de água
Garantir o bom
estado ecológico e
físico-químico dos
recursos hídricos

•

•

•

Investimentos em
saneamento básico
em curso e
previstos
Origens de água
para abastecimento
superficiais e
subterrâneas
Área do domínio
público hídrico
ocupada
indevidamente

Garantir o uso
sustentável dos
recursos hídricos

Fontes de
Informação
•

Levantamento
topográfico

•

Fotografia aérea/
ortofotomapas

•

INAG (2009)

•

Estudos de base
sobre recursos
hídricos

•

PBH Rio Vouga
(1999)

•

UNIR@RIA (2007)

•

SIMRIA (2009)

•

Quadro de
Referência
Estratégico,
nomeadamente: Lei
da Água

•

PEIRVRA
(MAOTDR, 2008) e
respectiva cartografia

•

Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de
Maio

•

PNBEPH (2007)

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual

• Eventuais conflitos de uso da
água
•

Dependência excessiva dos recursos hídricos
subterrâneos para o abastecimento de água

•

Insuficiência da quantidade e da qualidade da água
disponível ao nível dos recursos hídricos superficiais,
essencialmente em meses e anos extremos (secos e
muito secos) e no litoral onde a
procura/necessidade é superior

• A insuficiência anterior deve-se à má qualidade das
águas superficiais em determinadas zonas da área de
intervenção e à total ausência de capacidade de
regularização de caudais na área de intervenção do
PEIRVRA, tornando assim, esta zona muito
dependente e sem garantias no tocante a situações
de emergência
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Evolução da situação actual
na ausência do plano

• Eventual uso não sustentável
dos recursos hídricos
• Uso não sustentável do
domínio hídrico
• Está já definida a construção da
barragem de Ribeiradio,
permitindo este
aproveitamento, tal como está
concebido (capacidade útil de
100 hm3) assegurar o
abastecimento de água das
populações de jusante
• A barragem de Ribeiradio
constituirá também uma
reserva de segurança que
permitirá manter a jusante
caudais ambientais adequados,
garantindo a qualidade da água
na zona laguna de jusante
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas
•

Combater, controlar
e prevenir os riscos
de poluição dos
meios hídricos
subterrâneos
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
solo com os locais
de maior
vulnerabilidade dos
aquíferos e com as
captações de água
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
plano de água com
os locais de maior
vulnerabilidade dos
aquíferos

•

•

Fontes de
Informação

• 84 % e 69% da área do PEIRVRA abrange os
sistemas aquíferos do Quaternário e do Cretácico
de Aveiro, respectivamente

Sistemas aquíferos
regionais e zonas
vulneráveis à
poluição abrangidas
pelo PEIRVRA (%)
Volume de água
extraído do
Cretácico (m3)
Qualidade das
águas subterrâneas
monitorizadas em
captações
localizadas na área
do PEIRVRA (% de
parâmetros com
valores superiores
ao VMR e VMA)

•

Fontes de poluição
dos recursos
hídricos
superficiais e
subterrâneos

•

Origens de água
para abastecimento
superficiais e
subterrâneas (n.º)

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual

• A área do PEIRVRA abrange de forma muito restrita
a Zona Vulnerável do Litoral Centro
•

INAG (2009)

•

Almeida et al (2000)

•

Estudos de base
sobre recursos
hídricos

•

Quadro de
Referência
Estratégico,
nomeadamente: Lei
da Água e PBH Rio
Vouga

• PEIRVRA
(MAOTDR, 2008) e
respectiva cartografia

• Ambos os sistemas aquíferos são há vários anos
explorados para o abastecimento público da região
em que se insere o PEIRVRA. Contudo, e devido a
problemas de qualidade, as captações localizadas no
Aquífero Quaternário têm sido substituídas e
intensificado o recurso ao Multiaquífero Cretácico.
• Estima-se que em 1985 a extracção de água
subterrânea do aquífero Cretácico fosse da ordem
dos 15 hm3/ano a 18 hm3/ano. Actualmente as
extracções são substancialmente inferiores,
estimando-se que saía do sistema menos 10 hm3/ano
a 12 hm3/ano (Almeida et al, 2000). Condesso de
Melo (2009) estima extracções actuais (2008) da
ordem de 1 hm3/ano.
• Na área afecta ao PEIRVRA estão inventariadas, de
acordo com o SNIRH (2009), 100 captações de água
subterrânea. De acordo com o INSAAR (2007) na
área do PEIRVRA 25 captações estão destinadas ao
abastecimento público.
• Uma captação de abastecimento público localizada
na área do PEIRVRA tem delimitado o perímetro de
protecção (furo localizado em S. Jacinto – Aveiro),
sendo ainda abrangida parte do perímetro de
protecção alargada de um poço localizado em
Águeda
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Evolução da situação actual
na ausência do plano
• Avanço da cunha salina devido
à previsível subida do nível
médio do mar, com possível
afectação de captações
localizadas próximo da costa
• Continuar-se-á a utilizar as
águas subterrâneas para
garantir o abastecimento
público e outros usos
(agrícolas, industriais,
domésticos) de vários
concelhos do distrito de Aveiro
• Intensificação pontual da
exploração das águas
subterrâneas em situações
críticas de seca ou de reduzida
disponibilidade de outras
origens
• No âmbito do Plano de Gestão
da Região Hidrográfica do
Vouga deverão ser definidas
medidas destinadas à
minimização da
sobreexploração do
multiaquífero Cretácico (por
exemplo redução dos
consumos e conjugação das
origens subterrâneas com as
superficiais para garantir os
diferentes consumos de água)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Evolução da situação actual
na ausência do plano

• O multiaquífero Cretácico é na actualidade
intensamente explorado, situação que tem
conduzido à descida significativa dos níveis
piezométricos em alguns locais

Combater, controlar
e prevenir os riscos
de poluição dos
meios hídricos
subterrâneos
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
solo com os locais
de maior
vulnerabilidade dos
aquíferos e com as
captações de água

Tendências passadas e aspectos-chave da
situação actual

• Várias captações apresentam problemas de
qualidade relacionados com a ocupação/utilização
das áreas de recarga, em particular devido à
agricultura, bem como à proximidade ao mar

•

Ver acima

Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
plano de água com
os locais de maior
vulnerabilidade dos
aquíferos
(continuação)

•

Ver acima

• De acordo com Almeida et al (2000), os principais
problemas de qualidade do multiaquífero Cretácico
são o ferro (97% das amostras acima do VMR e 50%
acima do VMA). Os problemas de qualidade do
aquífero Quaternário estão relacionados com a
presença dos nitratos (sobretudo no aquífero
superficial, 77% das amostras com concentrações
superiores ao VMR e 67% acima do VMA), mas
também nitritos. À semelhança do que se verifica
com o aquífero Cretácico, o ferro surge igualmente
em concentrações altas (88% das amostras acima do
VMR)

• Implementação de medidas
tendo em vista o cumprimento
dos objectivos ambientais
estipulados pela Directiva
Quadro da Água e a Lei da
Água para o bom estado
químico e quantitativo

• Não obstante os problemas de qualidade das águas
subterrâneas, o multiaquífero Cretácico continua
ainda a ser uma reserva de água de boa qualidade
• Devido às características do meio de escoamento,
estes sistemas aquíferos apresentam uma moderada
a elevada vulnerabilidade à contaminação
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7.2.2. Efeitos significativos, riscos, oportunidades e medidas específicas
7.2.2.1. Recursos hídricos superficiais
Como foi já referido, a ria de Aveiro é um sistema lagunar complexo, constituído por uma rede principal de
canais de maré permanentemente ligados, mesmo em condições de baixa-mar de águas vivas e, por uma
zona terminal de espraiados, com canais estreitos e de baixas profundidades (esteiros), que funcionam
como reservatórios de água e que ficam desligados dos canais principais durante parte do ciclo de marés.
Nas zonas mais interiores dos canais, em que ainda não se realizaram dragagens, vem-se verificando um
progressivo assoreamento, situação que, actualmente, já é muito significativa nos canais de Mira e de
Ílhavo (Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro, 2007).
A área de intervenção é uma zona fustigada pela ocorrência de inundações que acarretam graves prejuízos
para a população. Existem na área do PEIRVRA diversas causas para a ocorrência de cheias com efeitos
gravosos, tais como cotas baixas (extensa zona de planície aluvionar), influência das marés, incêndios
florestais e secções de vazão insuficientes em pontes e pontões.
Há vários anos que a costa e a Ria de Aveiro, tem sido alvo de avultados investimentos em obras de defesa
costeira, mas também em intervenções de reabilitação de sistemas dunares,
A evolução da costa é marcada pela interdependência entre os sistemas costeiro, lagunar e terrestre,
razão pela qual se considera que a concretização dos objectivos estipulados no Plano Estratégico da
Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro (PEIRVRA) assumirá um papel relevante na
minimização dos problemas de erosão costeira. O PEIRVRA assenta numa lógica de intervenção integrada
dos sistemas costeiro e lagunar, e ao mesmo tempo de compatibilização com os diversos interesses e
actividades desenvolvidas neste espaço dinâmico e em permanente evolução.
Dos projectos/acções inseridos no Plano de Intervenção do PEIRVRA, destacam-se pela sua importância
para os Recursos Hídricos, essencialmente, pelo facto de constituírem a base/ponto de partida dos
restantes projectos/acções, os seguintes:
•

RA4 – Estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina

•

RA5 – Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria

•

RA6 – Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da Ria

•

RA11.1 – Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna.

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

89

Estes projectos/acções pertencem ao eixo 2 de Protecção e valorização do património natural e
paisagístico (RA4, RA5 e RA6) e ao eixo 4 de Promoção e Dinamização da Vivência da Ria (RA11.1).
Assinalam-se estes projectos como de particular importância e como sendo críticos para a obtenção dos
objectivos do Plano de Intervenção do PEIRVRA, uma vez que no âmbito destes projectos serão feitos os
estudos, recolha de informação e caracterização de base das diversas áreas temáticas e factores críticos
de decisão, nomeadamente respeitantes aos Recursos Hídricos.
A realização dos projectos anteriores, no que diz respeito aos Recursos Hídricos, permitirá apontar para
soluções mais fundamentadas e para a melhoria na execução e operacionalização dos projectos/acções
operativos do:
•

Eixo 1 de Protecção e defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos:
o

RA1.1 – Protecção e recuperação do sistema dunar;

o

RA1.2 – Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico;

o

RA3 – Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de
riscos.

O projecto/acção RA1.1 será fundamental para os recursos hídricos superficiais interiores, uma vez que tal
como se reconhece no PEIRVRA, as dunas litorais assumem importantes funções como barreira física de
protecção das zonas interiores, pelo que a salvaguarda do cordão dunar associado à duna primária é
fundamental para a manutenção das características físicas da zona lagunar adjacente e para a salvaguarda
de alguns dos aglomerados urbanos da área de intervenção.
O projecto/acção RA3 será também fundamental, pois o reforço das margens pela recuperação de diques
e motas, constituirá uma barreira de protecção e de prevenção, em áreas particularmente ameaçadas pela
erosão e pelo risco de cheias.
Quanto ao projecto RA1.2 será complementar dos anteriores e acarretará um efeito positivo, no que
respeita à minimização de situações de riscos e cheias.
De salientar que a execução de qualquer dos projectos anteriores exigirá estudos aprofundados (que
podem, como já foi dito, ser efectuados no âmbito do projecto/acção RA4), dado que as dragagens e
desassoreamentos deverão ser feitas tendo em atenção, não só os aspectos hidrodinâmicos, mas também
os aspectos antropogénicos relacionados com a vivência das populações e nomeadamente com as infraestruturas que se situam nestas áreas e que poderão ser afectadas pela alteração da morfologia e
geometria do leito. Assim, recomenda-se que estes projectos/acções tenham o envolvimento de todas as
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entidades interessadas (nomeadamente, municípios e entidades gestoras de infra-estruturas aí
existentes).
•

Eixo 2 de Protecção e valorização do património natural e paisagístico:
o

RA7.1 – Requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e de Frossos;

o

RA7.2 – Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar;

o

RA7.3 – Requalificação e valorização do Sítio da Barrinha de Esmoriz;

o

RA7.4 – Requalificação e valorização do Sítio do Rio Vouga.

Os projectos anteriores serão também importantes para a conservação e valorização do património natural
e paisagístico, tendo também influências positivas ao nível dos Recursos Hídricos, pela requalificação e
limpeza de margens, devendo ter-se o cuidado das alterações realizadas serem bem estudadas e
executadas, dada a alteração na batimetria e no equilíbrio hidrodinâmico da Ria.
Existem Acções/Projectos que também têm interferência e valorizam os Recursos Hídricos, embora não
sejam tão fundamentais quanto os anteriores. Destacam-se, neste âmbito, os seguintes projectos/acções:
•

RA8 – Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas

•

RA9.2 – Reordenamento e valorização da actividade piscatória nos núcleos piscatórios
lagunares

•

RA12 – Reordenamento e Qualificação das frentes lagunares

Adicionalmente, existem Acções/Projectos que também têm interferência e valorizam os Recursos
Hídricos, embora tenham carácter mais pontual que os anteriores:
•

RA11.1 – Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na laguna

•

RA11.2 – Balizamento e sinalização dos canais de navegação

•

RA14 – criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico

Assim considera-se que instrumentos de gestão e ordenamento territorial com o PEIRVRA terão um papel
fundamental no conhecimento e desenvolvimento de toda a área de intervenção, nomeadamente no que
diz respeito aos Recursos Hídricos.
As acções/projectos previstas no PEIRVRA corresponderão assim a efeitos positivos directos significativos
a muito significativos nos recursos hídricos, indo ao encontro das orientações e objectivos expressos nos
principais instrumentos de gestão e ordenamento dos recursos hídricos, com particular destaque para o
Plano de Bacia Hidrográfica do Vouga (a ser revisto em breve para o Plano de Gestão de Região
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Hidrográfica do Centro), destaca-se também as orientações do Plano Intermunicipal de Ordenamento da
Ria de Aveiro.
Por outro lado, e de forma conjugada com as diversas intervenções previstas para o troço costeiro, serão
particularmente importantes na minimização do fenómeno erosivo e na salvaguarda de parcelas do
território de enorme importância sócio-económica.

7.2.2.2. Recursos hídricos subterrâneos
As intervenções a desenvolver no âmbito do PEIRVRA não terão efeitos directos nos recursos hídricos
subterrâneos uma vez que não se prevê o desenvolvimento de qualquer actividade ou ocupação
susceptível de contribuir, a curto, médio ou longo prazo, para a degradação da qualidade do meio hídrico
em profundidade ou que incremente a extracção e afecte as suas condições de funcionamento. Refira-se
que as águas subterrâneas armazenadas nos aquíferos da região de Aveiro, sobretudo do multiaquífero
Cretácico, estão actualmente sujeitas a uma forte pressão para garantir os consumos humano, agrícola e
industrial.
Um dos principais problemas associados à gestão dos sistemas costeiros é o avanço da cunha salina,
tornando a água subterrânea salobra e como tal inadequada para garantir as necessidades de água para
os mais diferentes fins, em particular o abastecimento público.
As acções de desassoreamento dos fundos originarão um aumento do prisma de maré e,
consequentemente, poderão determinar o avanço da cunha salina. Esta situação a ocorrer corresponderá
a um efeito negativo indirecto sobre os aquíferos costeiros, pelo que se torna particularmente importante
que o projecto das dragagens no interior da Ria de Aveiro seja desenvolvido de forma a garantir que esta
situação não se verifica.
Deste modo, a adopção de medidas de contenção da erosão e de reforço do papel protector da costa em
relação ao avanço do mar (incluindo de galgamentos oceânicos) constitui uma medida particularmente
importante para a minimização da intrusão salina e da consequente afectação da qualidade da água
subterrânea.
Neste contexto, considera-se que o desenvolvimento do PEIRVRA terá um efeito positivo indirecto na
melhoria da qualidade da água armazenada nos aquíferos Quaternário de Aveiro e multiaquífero
Cretácico, uma vez que contribui para a minimização do risco de intrusão salina. Se for conjugado com um
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adequado dimensionamento das acções de desassoreamento dos fundos e utilização das captações
subterrâneas, este efeito é significativo para a preservação de um recurso de elevada importância na
região e para o cumprimento dos objectivos estabelecidos pela Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de
Dezembro, que transpõe para o direito interno a Directiva-Quadro da Água).
No quadro seguinte sintetizam-se os principais efeitos, oportunidades e riscos associados à concretização
do PEIRVRA no que se refere ao FCD 2 – Recursos hídricos:
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Quadro 7.2.2 – Recursos Hídricos (FCD 2): Avaliação de efeitos significativos, identificação de oportunidades e riscos e medidas específicas

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

•
Prevenir a ocorrência
de cheias e minimizar
os seus efeitos

Rf_ t09027/01

Protecção contra
fenómenos hídricos
extremos

• Minimização do risco
de cheias e inundações

Oportunidades

• Minimização do assoreamento
dos canais (+++)
• Requalificação, limpeza e
protecção de margens (+++)
• Diminuição do risco de
erosão dos taludes das
margens através da sua
requalificação (+++)

Riscos

• Alteração da morfologia e
geometria do leito e do
escoamento dinâmico de todo o
sistema da Ria (líquido e
sedimentar) (--)
• Interferência com infra-estruturas
antropogénicas da área de
intervenção (obras de arte, infraestruturas de abastecimento,
saneamento, telecomunicações,
electricidade, gás e pipelines
doutras entidades). Este risco pode
e deve ser minorado através dum
cuidado estudo das intervenções a
desenvolver e da coordenação
entre as diversas entidades
envolvidas (--)
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Medidas específicas
• Desenvolvimento de Estudos e
Projectos da Evolução e da Dinâmica
Costeira e Estuarina, seguidos de
Projectos de Execução das acções a
tomar suportado por estudo
pormenorizado das áreas de maior
risco
• Monitorização da evolução da
batimetria da Ria de Aveiro e dos
canais a intervir, nomeadamente onde
existem infra-estruturas (obras de arte,
infra-estruturas de abastecimento,
saneamento, telecomunicações,
electricidade, gás e pipelines doutras
entidades).
• Avaliação do grau de contaminação dos
sedimentos dragados e selecção do
destino final de acordo com as
disposições da Portaria nº1450/2007 de
12 de Novembro.
• Recomenda-se que no âmbito do
estudo sobre a hidrodinâmica costeira
e lagunar se avalie a relação entre a
evolução dos sistemas costeiros e as
alterações climáticas. Propõe-se ainda a
análise de cenários futuros e medidas
de actuação em conformidade
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Combater, controlar
e prevenir os riscos
de poluição dos
meios hídricos
superficiais
Proceder à
regularização das
utilizações do
domínio hídrico no
âmbito do novo
quadro legal aplicável
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
solo com os locais de
maior vulnerabilidade
dos cursos de água
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
plano de água com os
locais de maior
vulnerabilidade dos
cursos de água
Garantir o bom
estado ecológico e
físico-químico
Garantir o uso
sustentável dos
recursos hídricos
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Efeitos significativos

•

•

Prevenção e controlo
dos riscos de poluição
(importância dos
estudos a desenvolver)
Redução do grau de
perturbação antrópica
– redução das cargas
poluentes afluentes ao
meio hídrico

Oportunidades

• Limpeza de margens (++)
• Reordenamento e
requalificação paisagística do
DPH (++)
• Requalificação do coberto
vegetal (++)
• Diminuição do risco de
erosão e consequente
diminuição do risco de
poluição (++)

Melhoria da qualidade
da água

•

Melhoria do estado
ecológico dos recursos
hídricos (parâmetros
físico-químicos e
biológicos)

• Estudo de actividades
económicas e suas dinâmicas
(+++)

Regularização e
manutenção dos
caudais ecológicos
favoráveis às espécies
autóctones

• Promoção da mobilidade e
ordenamento da circulação na
ria (+++)

• Melhor eficácia na
aplicação do regime de
utilização dos recursos
hídricos

• Reordenamento e valorização
da actividade piscatória (+++)

• Alteração da morfologia e
geometria do leito e do
escoamento dinâmico do sistema
da ria (líquido e sólido) (--)
• Interferência com infra-estruturas
antropogénicas da área de
intervenção (obras de arte, infraestruturas de abastecimento,
saneamento, telecomunicações,
electricidade, gás e pipeline). Este
risco pode e deve ser minorado
através dum cuidado estudo das
intervenções a desenvolver e da
coordenação entre as diversas
entidades envolvidas (--)

• Reordenamento e qualificação
das frentes lagunares (+++)

• Monitorização das pressões e da
qualidade da água nos cursos de água e
no solo
• Deverá ser feito um acompanhamento
das práticas agrícolas e agropecuárias,
piscicultura e aquaculturas praticadas na
área de intervenção e estabelecidas
medidas para a minimização da poluição
daí advinda
• Deverá ser feito um acompanhamento
da actividade portuária e das
actividades de recreio naútico
praticadas na área de intervenção e
estabelecidas medidas para a
minimização da poluição daí advinda
• Deverá ser feito um acompanhamento
da extracção de inertes realizada na
área de intervenção do PEIRVRA

• Criação e beneficiação de
estruturas de apoio às
actividades de recreio naútico
(+++)
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Medidas específicas

• Minimização da poluição nos
solos e meios hídricos (++)

•

•

Riscos
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Oportunidades

Riscos

• Minimização do avanço
da cunha salina

• O reforço dos maciços
dunares contribui, de forma
indirecta, para a minimização
do risco de degradação da
qualidade da água subterrânea
e para o cumprimento dos
objectivos estipulados pela
DQA e a Lei da Água para o
Bom estado químico (++)

• Aumento do prisma de maré e
potencial avanço da cunha salina e
afectação dos aquíferos costeiros
(--)

Combater, controlar
e prevenir os riscos
de poluição dos
meios hídricos
subterrâneos
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
solo com os locais de
maior vulnerabilidade
dos aquíferos e com
as captações de água
Prevenir e gerir os
conflitos de uso do
plano de água com os
locais de maior
vulnerabilidade dos
aquíferos

Medidas específicas

• O projecto de desassoreamento dos
fundos deverá ser dimensionado de
forma a garantir que não se verifica o
avanço da cunha salina

Legenda:
Risco
Oportunidade

Rf_ t09027/01

Elevado(a)
--+++

Médio(a)
-++

Baixo(a)
+
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7.3. Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem
(FCD3)
7.3.1. Situação actual e tendências de evolução
Introdução
A área de intervenção do Plano estende-se ao longo de 60 km de faixa costeira, entre a Barrinha de
Esmoriz (a Norte) e a Lagoa de Mira (a Sul), integrando a totalidade da área correspondente à Ria de
Aveiro.
A Ria de Aveiro é a zona húmida mais importante a Norte do Tejo, encontrando-se entre as quatro zonas
húmidas mais valiosas do país (CCDRC / NEMUS, 2003). Está também assinalada como zona húmida de
importância internacional para a conservação da biodiversidade segundo dois dos critérios da Convenção
de Ramsar, a saber: suporta espécies importantes para a manutenção da biodiversidade da região
biogeográfica (critério 3); e alberga várias espécies (em particular de avifauna) durante uma etapa crítica
do seu ciclo biológico, oferecendo refúgio e alimentação durante condições adversas (critério 4) (Farinha
et al., 2004).
Ao nível da biodiversidade e abundância faunística associada a esta extensa zona húmida destacam-se os
vários indicadores, nomeadamente:
•

Habitat de suporte para mais de 20000 aves aquáticas invernantes, num total de 173
espécies, a maioria das quais limícolas;

•

Habitat de suporte para 60% da população nidificante em Portugal da Garça-vermelha (Ardea
purpurea);

•

Habitat de refúgio, alimentação e nidificação para avifauna migratória (várias espécies de
passeriformes migradores);

•

Habitat que alberga mais de 1% da população biogeográfica de Alfaiate (Recurvirostra
avosetta), de Negrola (Melanitta nigra), de Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula)
e de Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus).

A Ria de Aveiro destaca-se assim no panorama nacional e internacional como um ambiente de
características naturais únicas, integrando diversos tipos de habitats, muitos dos quais classificados e/ou
com estatuto prioritário de conservação. A riqueza de habitats deve-se ao facto da Ria constituir um
sistema lagunar de transição sujeito a influências marinhas e fluviais (MAOTDR, 2008; AMRIA, 2008). A
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esta diversidade de habitats está também associada uma multiplicidade de paisagens naturais e de
paisagens moldadas pela intervenção humana. Da manutenção desta diversidade dependem numerosas
espécies de animais e plantas, sendo muitas delas protegidas ou prioritárias, no âmbito da Conservação
da Natureza.
As características ecológicas excepcionais da Ria de Aveiro justificaram a sua classificação, no âmbito da
Conservação da Natureza, como Zona de Protecção Especial (ZPE), estabelecida ao abrigo da Directiva
79/409/CEE. Para além da Ria de Aveiro, o Plano incide ainda, total ou parcialmente, sobre três Sítios de
Importância Comunitária (SICs), estabelecidos ao abrigo da Directiva 92/43/CEE. Quer a ZPE quer os SICs
constituem territórios onde o Estado Português assumiu compromissos formais de conservação de
habitats e espécies de importância comunitária.
Assim, no que diz respeito ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), a área de estudo do
PEIRVRA intercepta cinco áreas do SNAC, a saber:
•

A Zona de Protecção Especial (ZPE) “Ria de Aveiro” (PTZPE0004), integrada na Rede Natura 2000,
classificada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro, ao abrigo da Directiva Aves
(D.C.79/409/CEE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril com as modificações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro);

•

O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” (PTCON0055),
integrado na Rede Natura 2000, classificado em Resolução de Conselho de Ministros nº 76/00,
de 5 de Julho, ao abrigo da Directiva Habitats (D.C. 92/43/CEE, transposta pelo Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro);

•

O SIC “Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos” (PTCON0018), integrado na Rede Natura 2000,
classificado em Resolução de Conselho de Ministros nº 76/00, de 5 de Julho, ao abrigo da
Directiva Habitats;

•

O SIC “Rio Vouga” (PTCON0026), integrado na Rede Natura 2000, classificado em Resolução de
Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto, ao abrigo da Directiva Habitats;

•

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (RNDSJ), integrada na Rede Nacional de Áreas
Protegidas, criada pelo Decreto-Lei nº 41/79, de 6 de Março e reclassificada pelo Decreto
Regulamentar nº 46/97, de 17 de Novembro.
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho, as áreas referidas constituem “áreas nucleares
de conservação da natureza e da biodiversidade”. De acordo com o mesmo diploma, as áreas do SNAC
constituem, juntamente com as “áreas de continuidade” (representadas pela Reserva Ecológica Nacional,
REN, e pela Reserva Agrícola Nacional, RAN) a Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN),
O Quadro seguinte evidencia em que medida o Plano em estudo intercepta as áreas integrantes do SNAC.
A área ocupada pelo SNAC representa cerca de 97% da área total de intervenção do Plano.
Quadro 7.3.1 – Áreas do Sistema nacional de Áreas Classificadas (SNAC) incluídas no Plano

SNAC

Área

Área integrada na área de

total (ha)

intervenção do Plano (ha)

Sistema Nacional de Áreas Classificadas

ZPE “Ria de Aveiro”

30786

30786

SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”

20511

2385

SIC “Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos”

396

396

SIC “Rio Vouga”

2769

2769

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto

718

718

A descrição dos objectivos de conservação e das orientações de gestão para cada área classificada
reveste-se de particular importância tendo em conta que a quase totalidade da área de intervenção do
Plano está localizada em áreas sensíveis do ponto da conservação da Natureza e Biodiversidade. Tendo
em conta que os projectos mais significativos estão propostos para áreas incluídas na ZPE Ria de Aveiro,
no SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” e no SIC “Barrinha de Esmoriz”, é feita uma descrição de
cada área e dos efeitos das várias acções do PEIRVRA nos objectivos de conservação de cada uma das
áreas classificadas (Capítulo 10).

Habitats naturais
Foram considerados, na área de intervenção do Plano, três macro-sistemas principais (sistema
costeiro/dunar, sistema lagunar e sistema costeiro interior/continental), que se encontram interligados do
ponto de vista funcional, apresentando uma lógica de continuidade e complementaridade. Foram
identificados habitats naturais e habitats moldados pela intervenção humana, mas relevantes do ponto de
vista ecológico e paisagístico, como as salinas, tendo por base a metodologia proposta por Alves et al.
(1998) e por Pinho et al. (2003) e a informação constante do Plano de Ordenamento do Território das
Dunas de São Jacinto (ICN, 2002). Estabeleceu-se também a correspondência entre os macro-sistemas
definidos e os habitats identificados, tal como é representado no Quadro 7.3.2.
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O sistema costeiro/dunar é um sistema bastante importante para a manutenção do equilíbrio do sistema
lagunar. As comunidades florísticas presentes representam um importante factor de consolidação,
protecção e preservação de todo o sistema, para além de representarem também um factor de promoção
da biodiversidade local. O sistema dunar é um sistema bastante frágil, não só devido à dinâmica e
instabilidade naturais que o caracterizam (erosão costeira), mas também devido à pressão humana
crescente e à presença de espécies exóticas que tem contribuído, nos últimos anos, para a sua
degradação.
O sistema lagunar, incluindo os ambientes aquático e de transição com o meio terrestre (como os sapais,
por exemplo), caracteriza-se por uma elevada produtividade e por elevada diversidade e riqueza
biológicas e ecológicas. Trata-se de uma zona bastante sensível a distúrbios ambientais, de origem natural
e antropogénica, encontrando-se, actualmente, sujeita a uma série de factores de ameaça,
nomeadamente: assoreamento; perturbação directa associada a actividades humanas; pressão urbanoturística; destruição e abandono de salinas, entre outros.
O sistema costeiro interior ou faixa continental engloba áreas alteradas e humanizadas, como o caso das
áreas de hortas e pomares, juntamente com áreas importantes do ponto de vista da conservação, como o
sistema de bocage e lagoas de água doce. A urbanização crescente, a poluição, a introdução de espécies
exóticas, entre outros, constituem factores de degradação crescente da faixa continental, com reflexos nos
demais sistemas dada a sua interdependência.
Quadro 7.3.2 – Distribuição do mosaico de habitats pelos sistemas considerados

Sistema

Área (ha)

Costeiro/Dunar

2313

Lagunar

11945

Costeiro Interior/Continental

23012

Habitats
Areias de Praia
Sistema Dunar (com vegetação herbácea e arbustiva)
Matos Litorais
Águas livres
Sapais e Praias de Vasa e Lodos
Salinas
Sistema de Bocage
Caniçais e Juncais
Águas Livres
Matos Litorais
Galerias/Bosquetes Ripícolas
Sistema de Bocage
Caniçais e Juncais
Sistemas Agrícolas: Hortas e Pomares
Águas Livres
Áreas artificializadas

No Anexo IV descrevem-se os habitats identificados e os seus graus de conservação.
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O Quadro 7.3.3 lista os habitats de interesse comunitário, incluídos no anexo B-I do DecretoLei n.º 49/2005, classificados ao abrigo da Directiva Habitats, e as áreas do SNAC onde se incluem.
Quadro 7.3.3 – Habitats naturais presentes na área de intervenção do PEIRVRA
Habitats naturais classificados

Sistema

1210. Vegetação anual das zonas de acumulação de
detritos pela maré
2110. Dunas móveis embrionárias

2120. Dunas móveis do cordão litoral com
Ammophila arenaria (“dunas brancas”)
2130. Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas
cinzentas”) *

Costeiro/Dunar

2150. Dunas fixas descalcificadas atlânticas (CallunoUlicetea) *
2170. Dunas com Salix repens spp. argentea (Salicion
arenariae)
2190. Depressões húmidas intradunares
2250. Dunas litorais com Juniperus
2260. Dunas com vegetação esclerófila da CistoLavenduletalia
1110. Bancos de areia permanentemente cobertos
por água do mar pouco profunda
1130. Estuários
1140. Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa
1320. Prados de Spartina (Spartinion maritimae)

atlânticos

(Glauco-

1150. Lagoas costeiras *

2270. Dunas com Floresta de Pinus pinaster *
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SIC Barrinha de Esmoriz
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
ZPE Ria de Aveiro
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
ZPE Ria de Aveiro
ZPE Ria de Aveiro
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
ZPE Ria de Aveiro
ZPE Ria de Aveiro

Lagunar

1410. Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia
maritimi)
1420.
Matos
halófilos
mediterrânicos
e
termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae)
1330. Prados salgados
Puccinellietalia maritimae)

Áreas do SNAC onde se
incluem

ZPE Ria de Aveiro
ZPE Ria de Aveiro
SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro
ZPE Ria de Aveiro
ZPE Ria de Aveiro

Lagunar
Costeiro
Interior/Contine
ntal
Costeiro/Dunar
Costeiro
Interior/Contine
ntal
Costeiro
Interior/Contine
ntal

SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro

SIC Barrinha de Esmoriz
ZPE Ria de Aveiro
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
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Habitats naturais classificados
3110.
Águas
oligotróficas
muito
pouco
mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia
uniflorae)
3150. Lagos eutróficos naturais com vegetação da
Magnopotamion ou da Hydrocharition
3270. Cursos de água das margens vasosas com
vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention
p.p.
3280. Cursos de água mediterrânicos permanentes
da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
ribeirinhas de Salix e Populus alba
4030. Charnecas secas europeias
5230. Matagais arborerescentes de Laurus nobilis *

Sistema

Áreas do SNAC onde se
incluem
SIC Barrinha de Esmoriz
SIC Rio Vouga
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
ZPE Ria de Aveiro
SIC Rio Vouga
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Rio Vouga
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Rio Vouga
SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas

6410. Pradarias com Molinia em solos calcários,
turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)

SIC Rio Vouga

6420. Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas
altas da Molinio-Holoschoenion

SIC Barrinha de Esmoriz
SIC Rio Vouga
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas

6430. Comunidades de ervas altas higrófilas das
orlas basais e dos pisos montano a alpino
8230. Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dilenii
9230. Carvalhais galaico-portugueses de Quercus
robur e Quercus pyrenaica
9330. Florestas de Quercus suber
91E0. Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Almo-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
*
91F0. Florestas mistas das margens de grandes rios
(Ulmenion minoris)
92A0. Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

SIC Rio Vouga
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Rio Vouga
SIC Rio Vouga
SIC Rio Vouga
SIC Barrinha de Esmoriz
SIC Rio Vouga
ZPE Ria de Aveiro
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas
SIC Barrinha de Esmoriz
SIC Rio Vouga
SIC Barrinha de Esmoriz
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas

Fonte: ICN (2002), ICN (2006a, b, c, d, e)

À grande diversidade de habitats está associada uma diversidade florística e faunística de relevo. Assim,
na área de intervenção do Plano contam-se diversas espécies de flora e fauna com interesse
conservacionista. A caracterização dos valores florísticos/faunísticos, dos factores de ameaça actualmente
existentes sobre grupos de espécies, bem como a caracterização das espécies exóticas e de interesse
comercial na área de incidência do Plano é feita de forma detalhada no Anexo IV do presente Relatório.
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No que diz respeito à paisagem, na área de intervenção do Plano distinguem-se diversas unidades de
paisagem que diferem tanto no seu grau de naturalização e conservação, bem como na tipologia de
ecossistemas que integram. De entre as várias unidades de paisagem destaca-se a área correspondente
ao sistema lagunar da Ria de Aveiro, devido ao mosaico de habitats que apresenta e de cuja preservação
está dependente o grande valor paisagístico de toda a região.

Zonas húmidas
A área de intervenção do PEIRVRA engloba zonas húmidas de importância regional, nacional e
internacional. De acordo com a Convenção de Ramsar, definem-se zonas húmidas como “zonas de
pântano, charco, turfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou
corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda
os seis metros”. Nenhum dos Sítios Ramsar designados para Portugal está contemplado na área de
intervenção do PEIRVRA, no entanto, de acordo com o inventário MedWet das Zonas Húmidas em Portugal
(ICNB, 2009), podem identificar-se três zonas húmidas na área de intervenção, constantes do Quadro
7.3.4.
O Programa MedWet

é um programa para a Conservação das Zonas Húmidas Mediterrânicas,

empreendido pela Comissão Europeia, pelos governos de França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha e ainda
por organizações não governamentais (ICNB, 2009).
Quadro 7.3.4 – Zonas húmidas inventariadas na área de intervenção do PEIRVRA
Designação

Código

Categoria de zona
húmida

Ria de Aveiro

PT16A00200

Marinha/costeira

Barrinha de
Esmoriz

PT13A00100

Marinha/costeira

Barrinha de
Mira

PT16C01700

Artificial

Valores da zona húmida
Retenção de sedimento/poluentes
Suporte de cadeias alimentares
Habitat de vida selvagem
Actividades de recreio
Pesca
Produtos de recolha/ colecta
Suporte de cadeias alimentares
Habitat de vida selvagem
Diversidade biológica
Controlo de cheias
Habitat de vida selvagem
Actividades de recreio
Pesca
Recursos hídricos
Diversidade biológica

Fonte: ICNB (2009)

A Ria de Aveiro é uma sistema lagunar complexo, constituído por uma rede principal de canais de maré
permanentemente ligados e por uma zona terminal de canais estreitos e de baixa profundidade (esteiros),
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e cuja ligação ao mar é feita através de uma barra existente no cordão litoral. A Ria de Aveiro inclui
diversos habitats húmidos, incluindo águas estuarinas, sapais, salinas, zonas palustres de água doce e
áreas aluviais associadas ao Rio Vouga e seus principais afluentes na sua foz. De entre os habitats
naturais classificados característicos de zonas húmidas destacam-se os seguintes: “Estuários”, “Bancos
de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda”, “Prados de Spartina (Spartinion
maritimae)”, “Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)” e “Lagos eutróficos naturais
com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition”. Incluídas nesta área estão as Pateiras de
Fermentelos e de Frossos, bastante importantes no que diz respeito à biodiversidade faunística que
concentram. A grande diversidade de habitats húmidos faz com que a Ria de Aveiro possua uma grande
relevância a nível ecológico, nomeadamente para a preservação da biodiversidade da avifauna aquática.
A Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos é uma lagoa costeira de média dimensão, que apresenta uma
cintura de vegetação ripícola bem desenvolvida e bancos de lodo, comunicando com o mar através de um
canal. A Barrinha é alimentada por duas ribeiras – a Ribeira de Silvalde e a Vala de Maceda – que devido
ao cordão dunar litoral originam o corpo central da lagoa (ICNB, 2009). Com uma área de 396 ha, o SIC
Barrinha de Esmoriz comporta, assim, vários habitats naturais classificados característicos de zonas
húmidas, como o habitat prioritário “Lagoa costeira” e os habitats “Prados de Spartina (Spartinion
maritimae)” e “Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)” que, no seu conjunto,
totalizam uma área de 115 ha (29% da área da Barrinha de Esmoriz) (Desenho 13).
A Barrinha de Mira é uma lagoa de água doce situada na faixa costeira entre Quiaios e Mira. Esta lagoa
constitui o maior reservatório de água doce no concelho de Mira. Apresenta elevado interesse regional
como local de abrigo e alimentação, em período de pós reprodução e no Inverno, para várias espécies de
aves (CCDRC, 2006; ICNB, 2009). Com uma área de 43,5 ha, a Barrinha de Mira comporta vários habitats
naturais característicos das zonas húmidas, como os habitats “Lagos eutróficos naturais com vegetação
da Magnopotamion ou da Hydrocharition”, “Cursos de água das margens vasosas com vegetação da
Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.” e “Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da
Molinio-Holoschoenion” , que ocupam toda a área correspondente ao corpo de água.
O Quadro 7.3.5 apresenta a caracterização dos aspectos-chave da situação actual em termos de
Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem, organizados por Objectivo Ambiental Relevante. Em
função da informação disponível, no Quadro 7.3.5 são também identificadas as previsíveis tendências de
evolução da situação actual em termos de conservação da natureza e da paisagem.
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Quadro 7.3.5 – Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem (FCD 3): Identificação de tendências de evolução da situação actual na ausência do plano

Objectivos
Ambientais
Relevantes
Assegurar a
manutenção e
restauração do sistema
lagunar e do seu
mosaico de habitats
(sapais, salinas, caniçais,
sistema de bocage,
lagoas de água doce),
promovendo a
coexistência de habitats
de alimentação,
nidificação, repouso e
corredores de migração
(galerias ripícolas e
bosquetes) para a
avifauna
Assegurar a
manutenção, num
estado favorável de
conservação, dos
demais habitats
classificados presentes
na área de intervenção
(marinhos, estuarinos,
ripícolas, dunares e
florestais)

Rf_09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

• Área de intervenção
classificada
desagregada por
tipo de habitat (ha e
% da área total a
intervencionar)
• Habitats Naturais:
estatuto e estado de
conservação

Fontes de
Informação

• PORNDSJ
(ICN, 2002)
• PSRN2000
(ICN, 2006a, b,
c, d, e)
• Alves et al.
(1998)
• AMRIA (2008)
• PEIRVRA
(2008)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual

• Cerca de 97 % da área de incidência do Plano é ocupada por
áreas classificadas do SNAC, o que é indicativo da importância
desta área em termos da conservação da natureza a nível
nacional e comunitário:
- ZPE da Ria de Aveiro (área abrangida pelo Plano: 30786 ha)
- SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (área abrangida pelo
Plano: 2385 ha)
- SIC Barrinha de Esmoriz (área abrangida pelo Plano: 396 ha)
- SIC Rio Vouga (área abrangida pelo Plano: 2769 ha)
- Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (área abrangida
pelo Plano: 718 ha)
• A Ria de Aveiro e a Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos
estão também classificadas como Zonas Importantes para a
Conservação das Aves (IBAs)
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• Degradação do estado de
conservação dos habitats do
sistema dunar devido à
manutenção dos factores de
ameaça actualmente
existentes, em particular a
pressão turística-urbanística,
a erosão costeira e a
proliferação de espécies
infestantes
• Diminuição potencial do
estado de conservação dos
habitats existentes no sistema
lagunar da Ria de Aveiro e
sistemas lagunares adjacentes
devido à manutenção de
vários factores de ameaça,
em particular o
assoreamento
• Melhoria da qualidade da água
no sistema lagunar da Ria
devido à conclusão dos
projectos de despoluição
integrada (PROT-Centro)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Assegurar a
manutenção e
restauração do sistema
lagunar e do seu
mosaico de habitats
(sapais, salinas, caniçais,
sistema de bocage,
lagoas de água doce),
promovendo a
coexistência de habitats
de alimentação,
nidificação, repouso e
corredores de migração
(galerias ripícolas e
bosquetes) para a
avifauna
(continuação)
Assegurar a
manutenção, num
estado favorável de
conservação, dos
demais habitats
classificados presentes
na área de intervenção
(marinhos, estuarinos,
ripícolas, dunares e
florestais)
(continuação)

Rf_09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

• Área de intervenção
classificada
desagregada por
tipo de habitat (ha e
% da área total a
intervencionar)
• Habitats Naturais:
estatuto e estado de
conservação

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual
• A ZPE da Ria de Aveiro, que representa cerca de 83% da área
total abrangida pelo Plano, é uma zona húmida de importância
nacional e internacional para a conservação da natureza e da
paisagem: (1) Habitat de suporte para mais de 20.000 aves
aquáticas invernantes, num total de 173 espécies, a maioria das
quais limícolas; (2) Habitat de suporte para 60% da população
nidificante em Portugal da Garça-vermelha (Ardea purpurea);
(3) Habitat de refúgio, alimentação e nidificação para avifauna
migratória (várias espécies de passeriformes migradores); (4)
Habitat que alberga mais de 1% da população biogeográfica de
Alfaiate (Recurvirostra avosetta), de Negrola (Melanitta nigra), de
Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula) e de
Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus)

• Ver acima

• Presença de 33 habitats naturais classificados ao abrigo da
Directiva Habitats na área de incidência do PEIRVRA,
integrados em três sistemas principais: “Sistema Dunar” (1836
ha), “Sistema Lagunar” (11945 ha) e “Sistema costeiro
interior/continental” (23253 ha), dos quais 6 são de
conservação prioritária (2130, 2150, 1150, 2270, 5230, 91E0)

• Ver acima

• Presença de 3 zonas húmidas identificadas pelo sistema
MedWet: Ria de Aveiro, Barrinha de Esmoriz e Barrinha de
Mira – para uma descrição dos macro-habitats húmidos
identificados (bancos de vasa e lodo, sapais, sistema dunar,
areias de praia, águas livres, vegetação ripícola) ver a descrição
dos habitats no Anexo IV
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Assegurar a
manutenção e
restauração do sistema
lagunar e do seu
mosaico de habitats
(sapais, salinas, caniçais,
sistema de bocage,
lagoas de água doce),
promovendo a
coexistência de habitats
de alimentação,
nidificação, repouso e
corredores de migração
(galerias ripícolas e
bosquetes) para a
avifauna
(continuação)
Assegurar a
manutenção, num
estado favorável de
conservação, dos
demais habitats
classificados presentes
na área de intervenção
(marinhos, estuarinos,
ripícolas, dunares e
florestais)
(continuação)
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Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual
•

• Espécies de flora
(algas) e da
ictiofauna e
macrofauna
bentónica
(crustáceos e
moluscos) com
interesse comercial

Factores de ameaça para a conservação do sistema dunar:
perturbação directa associada à presença humana; pressão
urbano-turística; expansão de espécies exóticas/ alterações do
coberto vegetal; erosão costeira

• Factores de ameaça sobre o mosaico de habitats e de
paisagens associados ao sistema lagunar: poluição da água;
proliferação de espécies infestantes; assoreamento; pressão
urbano-turística; alterações do uso do solo (obras de
drenagem e aterros para expansão de terrenos agrícolas);
abandono e destruição do habitat de salinas

• Área de intervenção
classificada
desagregada por
tipo de habitat (ha e
% da área total a
intervencionar)
• Habitats Naturais:
estatuto e estado de
conservação

• Ver acima

• Factores de ameaça sobre o mosaico de habitats e de
paisagens associados ao sistema costeiro interior/continental:
pressão urbano-turística; poluição da água; proliferação de
espécies infestantes; risco de cheias; salinização de solos
• Ao nível do sistema lagunar da Ria de Aveiro, são várias as
espécies faunísticas com valor comercial. De entre a
macrofauna bentónica destacam-se os moluscos bivalves,
como as amêijoas (Mulinia spp.; Venerupis pullastra) e o
berbigão (Cerastoderma edule), crustáceos, como o
caranguejo-verde (Carcinus maenas). Ao nível da ictiofauna
destacam-se espécies como o robalo (Dicentrarchus labrax), a
tainha (Oedalechilus spp.) e a enguia (Anguilla anguilla). Ao nível
da flora, as espécies a destacar com valor comercial são as
espécies que integram o moliço, a designação local para o
conjunto da vegetação imersa presente nalgumas zonas da
laguna da Ria: plantas vasculares das famílias Zosteraceae e
Potamogetonaceae (Zostera spp., Ruppia spp. e Potamogeton
spp.) e não vasculares das famílias Charophyceae (Chara spp.)
e Ulvaceae (Enteromorpha spp. e Ulva spp.)
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Ver acima
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Garantir a
conectividade entre
áreas classificadas,
através da promoção da
continuidade e da
heterogeneidade das
zonas de conexão entre
diferentes áreas
(corredores ecológicos)

Proteger espécies da
flora e da fauna de
interesse comunitário

Indicadores ou
questões
específicas

• Grau de
conservação e grau
de desenvolvimento
das áreas de
conexão entre áreas
classificadas

• PROF Centro
Litoral (DGRF,
s.d.)

• Área de corredor
ecológico (PROF)
integrada na área de
intervenção

• AMRIA (2008)

• Espécies faunísticas
com estatuto de
conservação
preocupante (quase
ameaçado –
criticamente em
perigo)
• Espécies da flora
com maior interesse
conservacionista
• Espécies (da fauna e
flora) exóticas e /ou
oportunistas na área
de incidência do
Plano

Rf_09027/01

Fontes de
Informação

• PEIRVRA
(2008)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual
• De acordo com os corredores ecológicos definidos no PROF
Centro-Litoral para a Sub-região homogénea da Ria e Foz do
Vouga, onde grande parte da área de incidência do Plano se
insere, 13176 ha de corredor ecológico estão definidos na
área de estudo, o que representa 35 % da área total de
intervenção
• Na área de intervenção, os corredores ecológicos definidos
ocorrem em áreas agrícolas, onde a existência de faixas
contínuas de arvoredo pode estabelecer uma conexão
eficiente entre áreas florestais envolventes, e ao longo de
linhas de água
• O grau de conservação dos corredores ecológicos é variável,
de acordo com a diversidade associada à vegetação que os
caracteriza

• PORNDSJ
(ICN, 2002)
• PSRN2000
(ICN, 2006e)

• A área de incidência do Plano reúne 13 espécies de flora
protegidas por legislação europeia, incluindo 1 espécie com
estatuto de conservação prioritário – Jasione lusitanica. Dessas
espécies, 8 têm estatuto vulnerável, 2 estão em perigo de
extinção e 1 é considerada rara
• Ao nível da flora destacam-se 4 endemismos lusitanos (Iberis
procumbens ssp. microcarpa, Myosotis lusitanica, Silene longicilia,
Verbascum litigiosum) enquanto que a espécie Jasione lusitanica é
um endemismo ibérico, do litoral oeste da Península Ibérica

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Potencial cartografia de
corredores ecológicos no
âmbito dos PDMs do
municípios envolvidos,
embora sem referência a
possíveis medidas de
conservação dessas mesmas
áreas (PROF Centro-Litoral)
• Manutenção do estado de
conservação dos corredores
ecológicos

• Manutenção dos factores de
ameaça actualmente
existentes sobre as espécies
florísticas com maior
interesse do ponto de vista
da conservação
• Desaparecimento potencial
da área de estudo de
espécies de flora e fauna com
maior estatuto de ameaça

110

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Proteger espécies da
flora e da fauna de
interesse comunitário
(continuação)
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Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

• Espécies faunísticas
com estatuto de
conservação
preocupante (quase
ameaçado –
criticamente em
perigo)
• Espécies da flora
com maior interesse
conservacionista
Espécies (da fauna e
flora) exóticas e /ou
oportunistas na área
de incidência do
Plano
(continuação)

• Ver acima

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual
• Como factores de ameaça de natureza geral sobre as espécies
de flora destacam-se a erosão costeira, a pressão turística e
urbanística e a expansão da flora exótica. A urbanização
desordenada no sistema costeiro/dunar e a circulação de
pessoas e veículos constituem factores de ameaça para as
comunidades dunares; a eutrofização, a drenagem e a
degradação da qualidade da água são factores de ameaça para
as comunidades aquáticas e ripícolas. Para um maior detalhe
dos factores de ameaça consultar o Anexo IV
• A área de incidência do Plano reúne 62 espécies faunísticas
protegidas por legislação comunitária, a saber: 3 espécies de
invertebrados; 8 espécies de ictiofauna; 12 espécies de
herpetofauna; 32 espécies de aves; e 7 espécies de mamíferos.
No elenco faunístico potencialmente ocorrente destacam-se
38 espécies com estatuto de ameaça preocupante (quase
ameaçado, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo), 2
das quais pertencem à herpetofauna, 6 à ictiofauna e 30
inserem-se no grupo da avifauna
• Como factores de ameaça de natureza geral sobre a fauna
destacam-se a erosão costeira, o assoreamento da Ria, a
pressão urbano-turística e a deposição de lixos e entulho na
orla terrestre da Ria. Para um maior detalhe dos factores de
ameaça por grupo faunístico ver o Anexo IV
• Presença de espécies exóticas com características invasoras
(incluídas no Anexo-I do Decreto-Lei n.º 565/99) na área de
incidência do Plano, que interferem com a presença e
desenvolvimento das espécies autóctones (incluindo as
espécies de interesse comunitário). De entre a flora, contamse várias espécies invasoras na área de estudo: Carpobrotus
edulis (Chorão-das-praias), Eichhornia crassipes (Jacinto
aquático), Acacia sp. (Acácia, Mimosa), entre outras
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Possível diminuição dos
efectivos populacionais de
espécies de avifauna na área
de estudo devido à
manutenção dos factores de
ameaça (nomeadamente a
redução da disponibilidade de
alimento e a redução da
qualidade do habitat)
• Provável expansão das
espécies infestantes
(principalmente as espécies
de flora) na área de estudo
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Valorização dos
sistemas lagunares
através da recuperação
e da criação de novas
áreas de vegetação
autóctone

Assegurar a
concretização das
orientações de gestão
relativas à ZPE Ria de
Aveiro e aos Sítios Rio
Vouga, Barrinha de
Esmoriz e Dunas de
Mira, Gândara e
Gafanhas
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Indicadores ou
questões
específicas
• Habitats Naturais:
estatuto e estado de
conservação
• Espécies (da fauna e
flora) exóticas e /ou
oportunistas na área
de incidência do
Plano

• Habitats Naturais:
estatuto e estado de
conservação
• Espécies (da fauna e
flora) exóticas e /ou
oportunistas na área
de incidência do
PEIRVRA

Fontes de
Informação

• PSRN2000
(ICN, 2006a, b,
c, d, e)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação
actual
• O sistema lagunar da Ria de Aveiro e os sistemas lagunares
adjacentes estão sujeitos a uma série de pressões de ordem
antropogénica (degradação da qualidade da água, proliferação
de espécies oportunistas, etc.) responsáveis pela diminuição
do valor ecológico dos habitats presentes
• Presença de espécies de flora oportunistas (infestantes) na
área de incidência do Plano que interferem com a presença e
desenvolvimento das áreas de vegetação autóctone e
diminuem o estado geral de conservação dos habitats

• Diminuição potencial do
valor ecológico do sistema
lagunar da Ria de Aveiro e
sistemas lagunares adjacentes
devido à manutenção dos
factores de ameaça
identificados;

• Ao nível da ZPE da Ria de Aveiro, as principais orientações de
gestão prendem-se com a necessidade de manutenção e
recuperação das áreas húmidas (e.g. habitats de sapal, salinas,
caniçais, juncais)
• PSRN2000
(ICN, 2006a, b,
c, d, e)
• Cabral et al.
(2008)

• No Sítio Barrinha de Esmoriz, as principais orientações de
gestão relacionam-se com a necessidade de melhoria da
qualidade da água e com a restauração da vegetação autóctone
e eliminação das espécies invasoras
• No Sítio Rio Vouga, as principais orientações de gestão estão
ligadas à preservação da qualidade da vegetação ripícola e à
conservação das espécies piscícolas

• Manutenção dos principais
factores de ameaça
associados às várias áreas
classificadas

• No Sítio Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, as orientações
de gestão visam a salvaguarda do sistema dunar e a eliminação
de espécies invasoras
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
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7.3.2. Efeitos significativos, riscos, oportunidades e medidas específicas
As intervenções previstas no âmbito do Plano de Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de
Aveiro pretendem dar resposta a três grandes objectivos para a área em questão: Preservação Ambiental,
Dinamização económica e Promoção da vivência da Ria.
Do ponto de vista da Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem, as prioridades de intervenção
neste Plano centram-se nas acções que visam o equilíbrio dos vários sistemas (costeiro, lagunar e
ribeirinho), no sentido da manutenção da diversidade de habitats e da biodiversidade. No entanto, as
acções de continuidade e melhoria na paisagem e as acções que promovem uma utilização sustentável
dos recursos naturais são fundamentais para uma melhor preservação ambiental a médio e longo prazo.
Este Plano apresenta-se como uma oportunidade de intervenção concertada, ao nível dunar, lagunar e
continental, permitindo que as várias acções propostas a um nível se repercutam nos restantes níveis. De
uma maneira geral, as intervenções a realizar possuem efeitos positivos significativos a muito
significativos, que se prolongam no tempo, ao passo que os riscos associados às várias acções/projectos
são de uma forma geral temporários e poderão ser minimizados em grande extensão com a adopção das
medidas adequadas (e sugeridas ao nível de cada acção).
Dada a importância, em termos da Conservação da Natureza, da quase totalidade da área de incidência do
PEIRVRA (97% da área de incidência do Plano pertence ao SNAC), é importante uma avaliação mais
detalhada das várias acções do Plano sobre os objectivos de conservação de cada uma das áreas
classificadas. No Capítulo 10 (sub-capítulo 10.2) é feita a análise detalhada dos efeitos nas áreas
protegidas onde recaem os projectos mais susceptíveis de provocar efeitos significativos no domínio da
conservação da natureza e da preservação da paisagem, com enfoque nos seus objectivos de
conservação.
Seguidamente listam-se os projectos/acções previstos(a)s no Plano susceptíveis de provocar efeitos
significativos no domínio da conservação da natureza e da preservação da paisagem:
•

Protecção e recuperação do sistema dunar (RA 1.1.)

•

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico (RA 1.2.)

•

Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos
(RA3)

•

Preservação e requalificação dos valores naturais (RA7)

•

Criação de estruturas de apoio ao uso turístico balnear (requalificação de praias) (RA10)
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•

Reordenamento e requalificação das frentes lagunares (RA12)

Para os projectos/acções listados anteriormente procede-se, agora, a uma análise mais detalhada dos
efeitos:

Protecção e recuperação do sistema dunar (RA 1.1.)
As acções de reforço, renaturalização e protecção do sistema dunar terão efeitos positivos significativos
ao nível da conservação da natureza e preservação da paisagem. O desenvolvimento destas acções irá
incrementar a qualidade do sistema dunar face à situação de referência, nomeadamente ao nível das
comunidades florísticas (aumento da abundância e riqueza específica) e da capacidade de suporte para a
fauna, em particular a avifauna aquática, que utiliza este ecossistema como zona de refúgio, alimentação
e reprodução, como é o caso da Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons) e do Borrelho-de-coleirainterrompida (Charadrius alexandrinus).
O reforço do cordão dunar vai ter também repercussões positivas ao nível do sistema lagunar,
contribuindo para a manutenção e restauração do equilíbrio biofísico deste sistema e para a integridade
ecológica dos habitats a ele associados. Para os efeitos positivos das intervenções referidas contribuirá
também a diminuição directa de alguns dos factores de ameaça que pesam actualmente sobre as
comunidades bióticas existentes no sistema dunar, como o pisoteio intensivo e a circulação de veículos a
motor.

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico (RA 1.2.)
As acções de transposição de sedimentos, envolvendo a dragagem dos principais canais de navegação do
sistema lagunar da Ria de Aveiro (Canais de Ovar, Murtosa, Mira e Ílhavo) e eventuais acções de dragagem
necessárias às acções RA 9.2, RA 12 e RA14, terão efeitos positivos a médio e longo prazo, relacionados
com uma melhoria das condições de escoamento e da qualidade da água ao nível da laguna e com uma
melhoria do mosaico de habitats húmidos presentes e das comunidades faunísticas deles dependentes.
Neste âmbito, é de referir também a possibilidade de recuperação de algumas praias lagunares (como já
existiram

na

Ria

no

passado)

pela

deposição

de

inertes

de

qualidade

resultantes

do

desassoreamento/dragagem dos principais canais da Ria.
Por outro lado, as acções de desassoreamento ao nível dos principais canais da Ria previstas no PEIRVRA
darão um contributo para a regressão da tendência de assoreamento a que está sujeito o sistema lagunar
e para a manutenção desta zona húmida e da sua diversidade de habitats naturais a médio e longo prazo.
É de referir, no entanto, que estas acções de desassoreamento deverão ser acompanhadas por um
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adequado e indispensável reforço das margens, de forma a contrabalançar o aumento de erosão
associado ao aumento da amplitude de maré.
A conservação do mosaico de habitats ao nível do sistema lagunar da Ria é uma condição essencial para a
preservação da biodiversidade de avifauna aquática e passeriformes migradores (em particular as
espécies com maior valor conservacionista), e que cosntitui um dos principais objectivos de conservação
desta zona húmida. Neste âmbito é possível destacar várias espécies, como o Ixobrychus minutus,
Himantopus himantopus, Platalea leucorodia, Ardea purpurea, Charadrius hiaticula, entre outras sujeitas a
orientações de gestão no âmbito da ZPE.No entanto, torna-se necessária a regulação das acções de
dragagens, que serão objecto de estudos técnico-científicos aprofundados no sentido da escolha das
melhores opções para as áreas a intervencionar. As acções de desassoreamento poderão estar sujeitas ao
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, onde serão estudados de forma detalhada os impactes e as
medidas mitigadoras desta acção.

Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos (RA3)
As acções de reforço das margens através da recuperação de diques e motas do sistema lagunar da Ria de
Aveiro, através de técnicas do saber tradicional, terão efeitos positivos significativos ao nível da
preservação da paisagem e da diminuição do risco de erosão. As salinas representam uma unidade de
paisagem com bastante significado na área de intervenção do Plano, ao nível da exploração sustentável do
sistema lagunar.
No que diz respeito à conservação da Natureza, é de considerar o efeito positivo na melhoria da qualidade
do habitat disponível de salinas. De facto, conforme descrito no Anexo IV, o habitat de ”salinas”, apesar de
pouco relevante a nível dos valores florísticos que alberga, possui uma grande diversidade avifaunística,
constituindo um habitat de refúgio, alimentação e/ou nidificação para várias espécies de aves com
elevado valor conservacionista, como é o caso das espécies Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula,
Platalea leucorodia, Calidris alpina, Himantopus himantopus, Sterna albifrons, Recurvirostra avosetta,
entre outras.

Preservação e requalificação dos valores naturais (RA7)
Este conjunto de intervenções desenvolver-se-ão em áreas bastantes importantes do ponto de vista da
conservação da natureza e da preservação da paisagem, a saber: nas Pateiras de Fermentelos e de
Frossos; na Barrinha de Mira, na Lagoa de Mira e no Lago de Mar (integrados no SIC Dunas de Mira,
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Gândara e Gafanhas); no SIC Barrinha de Esmoriz; no SIC Rio Vouga; e a Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto.
As várias acções propostas no Plano englobam: acções de desassoreamento; acções de limpeza de
margens; acções de requalificação de margens com vegetação autóctone; acções de erradicação de
espécies com características invasoras; acções de valorização dos corredores ripícolas; criação de
estruturas para a valorização paisagística e para a utilização sustentável destes espaços como zonas de
lazer.
As acções preconizadas para as várias áreas classificadas enquadram-se, de uma maneira geral, nas
orientações de gestão definidas pela Rede Sectorial Natura 2000. Identificam-se efeitos positivos
significativos, tais como a valorização paisagística das várias áreas intervencionadas (através da
requalificação ambiental dos sistemas lagunares e das suas áreas de fruição pública numa perspectiva de
sustentabilidade ambiental) e o aumento da relevância ecológica dos habitats (diminuição da área
ocupada por espécies de flora oportunistas e aumento da cobertura vegetal autóctone; aumento da
capacidade de suporte para a fauna).

Reordenamento e valorização da actividade piscatória – núcleos piscatórios lagunares (RA9.2)
A valorização paisagística das áreas intervencionadas contribuirá de forma positiva para uma utilização
mais regrada dos núcleos piscatórios, numa perspectiva de conciliação das actividades económicas com
os objectivos de conservação da natureza.

Criação de estruturas de apoio ao uso turístico balnear (requalificação de praias) (RA10)
As acções de requalificação de praias, envolvendo o encerramento de caminhos localizados no cordão
dunar e a recuperação dunar, terão efeitos positivos na qualidade ecológica do sistema dunar face à
situação de referência. A melhoria do grau de preservação das comunidades florísticas e,
consequentemente, das comunidades faunísticas características destes sistemas é conseguida através da
minimização de alguns dos factores de ameaça actualmente existentes: o pisoteio intensivo e ruído.

Reordenamento e requalificação das frentes lagunares (RA12)
As acções de reordenamento e requalificação das frentes lagunares, envolvendo a requalificação de
margens e aumento do coberto vegetal, terão efeitos positivos ao nível da preservação da paisagem e da
conservação das espécies florísticas autóctones, com a valorização das comunidades florísticas ripícolas
face à situação de referência. Estas acções contribuem para um dos objectivos de conservação da ZPE da
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Ria de Aveiro, o da conciliação das actividades humanas com os objectivos de conservação da natureza,
através da criação de espaços de usufruto público, que possibilitem a vivência da Ria de uma forma
sustentável.

No quadro 7.3.6 identificam-se os efeitos significativos potencialmente associados ao Plano no que se
refere ao FCD 3 – Conservação da Natureza e Preservação da paisagem, relacionando-os com os
Objectivos Ambientais Relevantes anteriormente identificados. São também avaliadas, em associação a
cada um dos objectivos, as oportunidades e os riscos decorrentes da implementação do Plano e propostas
medidas específicas para lidar com essas contingências.

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

117

Esta página foi deixada propositadamente em branco

118

Rf_09027/01 Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

Quadro 7.3.6 – Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem (FCD 3): Avaliação de efeitos significativos e identificação de riscos, oportunidades e medidas
específicas

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Assegurar a
manutenção e
restauração do
sistema lagunar e
do seu mosaico
de habitats
(sapais, salinas,
caniçais, sistema
de bocage,
lagoas de água
doce),
promovendo a
coexistência de
habitats de
alimentação,
nidificação,
repouso e
corredores de
migração
(galerias ripícolas
e bosquetes)
para a avifauna

Rf_t09027/01

Efeitos significativos

Oportunidades

• Melhoria da qualidade ecológica
do sistema dunar ao nível do
coberto vegetal e ao nível da
capacidade de suporte para a
fauna, em particular a avifauna

• Melhoria do valor ecológico dos
habitats associados ao sistema
dunar (nomeadamente o aumento
da biodiversidade florística) (+++)
• Melhoria funcional do cordão
dunar na protecção costeira e
lagunar (++/+++)
• Melhoria das condições de
escoamento e da qualidade da
água da Ria de Aveiro, a médio
prazo (++/+++)
• Manutenção da integridade
ecológica e diversidade de
habitats do sistema lagunar, a
médio prazo (+++)
• Desassoreamento progressivo do
sistema lagunar da Ria de Aveiro
(++)
• Melhoria do estado de
conservação de habitats
ribeirinhos e dulçaquícolas (++)
• Aumento das bases científicas
(estudos) para a adopção de
medidas de conservação e
protecção do sistema lagunar da
Ria a curto/médio prazo (+)

• Restauração do equilíbrio
biofísico do sistema lagunar da
Ria e manutenção da diversidade
de habitats lagunares a longo
prazo
• Afectação do habitat e de
espécies florísticas e faunísticas
do sistema lagunar
(invertebrados bentónicos, flora
enraizada nos fundos) devido às
operações de dragagem
• Melhoria do estado de
conservação dos habitats
existentes ao nível do sistema
lagunar da Ria e das respectivas
comunidades, florística e
faunística
• Melhoria do valor ecológico
(aumento da capacidade de
suporte para a avifauna) e
paisagístico do habitat de salinas

Riscos
• Perturbação de habitats
sensíveis e respectivas
comunidades durante as
acções de reforço do
cordão dunar, dragagem
de leitos e limpeza de
margens (--)
• Afectação de fauna
bentónica (--)
• Aumento potencial da
erosão das margens e da
amplitude de maré em
resultado das dragagens a
efectuar (--)
• Alterações temporárias da
qualidade da água ao nível
do sistema lagunar devido
às acções de dragagem (p.
ex. aumento da turbidez,
diminuição do oxigénio
dissolvido, mobilização de
contaminantes e.g. metais
pesados, para a coluna de
água, aumento do
potencial de
bioacumulação) (--/---)
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Medidas específicas
• Realizar as intervenções de reforço do cordão
dunar no período de menor perturbação para
a avifauna, em particular a avifauna que utiliza
o habitat do sistema dunar para nidificação
(RA1.1)
• Analisar os sedimentos utilizados para o
reforço do cordão dunar; no Plano é feita a
referência à necessidade de se proceder à
análise dos sedimentos previamente à sua
utilização (RA1.1)
• Utilizar sempre espécies florísticas autóctones
nas acções de renaturalização do sistema
dunar excluindo as espécies alóctones,
mesmo as naturalizadas (RA1.1)
• Proteger a vegetação dunar recém-plantada
pelo menos durante os primeiros anos,
através de sebes de protecção (RA 1.1)
• Elaborar um programa de monitorização para
as comunidades florísticas (abundância e
riqueza específica) dos habitats dunares após
as acções de renaturalização do sistema
dunar. Este programa assentará na instalação
de uma grelha de quadrículas permanentes,
que serão objecto de uma descrição ecológica
do biótopo e censos biológicos de incidência
sazonal durante pelo menos 3 anos (RA1.1)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Oportunidades

Riscos

Medidas específicas
• Implementar acções de informação junto das
populações locais/visitantes acerca do
processo de renaturalização dunar (RA1.1)

Assegurar a
manutenção,
num estado
favorável de
conservação, dos
demais habitats
classificados
presentes na
área de
intervenção
(marinhos,
estuarinos,
ripícolas,
dunares e
florestais)

• Diminuição de alguns dos actuais
factores de ameaça que pesam
sobre as comunidades bióticas
(perturbação directa associada a
actividades humanas – pisoteio,
construções ilegais)
• Valorização paisagística das áreas
intervencionadas no sentido de
permitir uma utilização mais
sustentável dos espaços

• Promoção da consciência e
educação ambientais dos
visitantes da área e transmissão
dos valores naturais que ocorrem
na mesma (++)
• Aumento da fiscalização sobre o
uso indevido do solo no domínio
público hídrico ao longo das
margens da Ria (+)
• Possibilidade de realização de
uma intervenção concertada ao
nível costeiro, lagunar e
ribeirinho , considerando diversas
valências que contribuem para a
qualificação das paisagens (+++)

• Desenvolver um programa de monitorização
para a avifauna, no sentido de avaliar in situ as
repercussões efectivas da melhoria dos
habitats dunares nas comunidades
avifaunísticas (RA1.1)
• Incremento localizado da
pressão antrópica sobre
o sistema lagunar da Ria
associado a actividades
náuticas (novas
infraestruturas) (-)

• Implementar um programa de monitorização
das espécies florísticas invasoras típicas do
sistema dunar (e.g. chorão, acácia) (RA1.1)
• As acções de dragagem de leitos no sistema
lagunar e sistemas lagunares adjacentes
devem ser feitas nos períodos de menor
perturbação para a fauna, em particular para
a ictiofauna (RA1.2; RA7; RA9.3; RA12)
• Implementar medidas que potenciem a
recolonização rápida dos habitats bentónicos
afectados através do recurso a substratos
artificiais (colaboração com equipas que
investiguem este tipo de soluções (Univ.
Aveiro) (RA1.2; RA9.2).
• Monitorizar a qualidade de água após as
acções de dragagem de leitos (RA1.2; RA7;
RA9.2; RA12)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Garantir a
conectividade
entre áreas
classificadas,
através da
promoção da
continuidade e
da
heterogeneidade
das zonas de
conexão entre
diferentes áreas
(corredores
ecológicos)

Proteger
espécies da flora
e da fauna de
interesse
comunitário
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Efeitos significativos

Oportunidades

Riscos

Medidas específicas
• As acções de requalificação da vegetação
ripícola devem ser feitas nos períodos de
menor perturbação para a avifauna (RA7)

• Valorização dos corredores
ripícolas através das acções de
criação de novas manchas de
vegetação autóctone

• Incremento da quantidade e
qualidade de habitat disponível
para as espécies da flora e fauna
de interesse comunitário

• Melhoria do estado de
conservação dos corredores
ripícolas (++)
• Requalificação do coberto vegetal
no sentido da valorização
ecológica (aumento da
biodiversidade florística e da
consequente capacidade de
suporte para a fauna) (++)

• Potencial aumento da abundância
e diversidade de espécies da flora
e fauna de interesse comunitário
(+)

• Perturbação da fauna
durante as intervenções
de requalificação a
desenvolver no meio
físico (--)

• A escolha da vegetação autóctone deverá
privilegiar espécies herbáceas, sub-arbustivas,
arbustivas e/ou florestais, no sentido de criar
a continuidade e heterogeneidade associada
aos corredores ripícolas (RA7; RA12)
• Perturbação das espécies
com valor
conservacionista durante
as acções/projectos a
executar nomeadamente
de reforço dunar,
desassoreamento e
limpeza de margens
lagunares e ribeirinhas (--)
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• Seguir as recomendações do PROF CentroLitoral no que diz respeito à conservação de
corredores ao longo das linhas de água,
constituídos pela vegetação natural ribeirinha
ou expressamente arborizados com espécies
arbóreas adequadas ao meio ribeirinho e à
sua vizinhança (RA7.1; RA 7.4)

• Fazer o levantamento das manchas de
vegetação com valores florísticos de
interesse comunitário no cordão dunar a
intervencionar e interditar as acções nessas
áreas (RA1.1)
• Fazer o levantamento das manchas de
vegetação com valores florísticos de
interesse comunitário ao nível das margens
lagunares e ribeirinhas a intervencionar e
condicionar as acções nessas áreas (RA7;
RA9.2; RA12)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Valorização dos
sistemas
lagunares através
da recuperação e
da criação de
novas áreas de
vegetação
autóctone

Assegurar a
concretização
das orientações
de gestão
relativas à ZPE
Ria de Aveiro,
ao Sítio Rio
Vouga, Barrinha
de Esmoriz e
Dunas de Mira,
Gândara e
Gafanha
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Efeitos significativos

• Diminuição da área ocupada por
espécies de flora oportunistas,
aumento da cobertura vegetal
autóctone e aumento da
capacidade de suporte para a
fauna
• Valorização dos corredores
ripícolas através das acções de
criação de novas manchas de
vegetação autóctone

• Conservação da diversidade de
habitats presentes
• Valorização da diversidade
paisagística das áreas classificadas
• Aumento da área efectiva de
vegetação autóctone nos
sistemas lagunares do Sítio
Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas e do Sítio Barrinha de
Esmoriz
• Erradicação de espécies de flora
infestantes

Oportunidades
• Contribuição para o controlo
e/ou erradicação das espécies
vegetais classificadas como
invasoras existentes nos locais
intervencionados (++)
• Melhoria potencial a médio prazo
do valor faunístico associado às
áreas recuperadas (+)

Riscos

• Perturbação da fauna
durante as intervenções
de renaturalização a
desenvolver (--)

• Seleccionar espécies florísticas autóctones
excluindo-se as espécies alóctones (mesmo
que naturalizadas) (RA 7; RA12)

• Aumento do valor ecológico
associado aos habitats
intervencionados (+)
• Contribuição para a
implementação de
procedimentos de gestão no
âmbito das orientações do Plano
Sectorial Rede Natura 2000
(+++)
• Aumento do valor paisagístico
das áreas classificadas (+++)
• Aumento da consciencialização
ambiental para o valor natural
dos habitats e das espécies
existentes nas várias áreas
classificadas (++)

• Incremento potencial da
pressão humana em
espaços sensíveis (-)
• Perturbação temporária
da fauna durante as
intervenções de
reestruturação,
requalificação e
renaturalização a
desenvolver no meio
físico (--)
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Medidas específicas

• Seleccionar espécies autóctones para as
novas zonas de vegetação, excluindo-se as
espécies alóctones (mesmo que
naturalizadas) (RA 7)
• Levar a cabo as intervenções de limpeza das
margens de forma cuidadosa, no sentido de
causar a perturbação mínima na fauna
presente (RA 7.2; RA 7.3)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Assegurar a
concretização
das orientações
de gestão
relativas à ZPE
Ria de Aveiro,
ao Sítio Rio
Vouga, Barrinha
de Esmoriz e
Dunas de Mira,
Gândara e
Gafanha
(continuação)

Efeitos significativos

Oportunidades

• Diminuição da pressão antrópica
geral decorrente da presença e
circulação humanas nas áreas
mais sensíveis (frentes lagunares)
através da criação de estruturas
adequadas a vivências
ambientalmente responsáveis dos
vários espaços de lazer (++)

• Ver acima

Riscos

Medidas específicas
• Devido à presença da espécie Lampreta planeri
(Lampreia-de-rio) (espécie “criticamente em perigo”),
as acções de limpeza das margens devem ser feitas fora
das épocas de Primavera (fase de postura) e de Verão,
para reduzir os riscos associados à falta do
ensombramento pela vegetação das margens (risco de
mortalidade pelo aumento da temperatura e diminuição
da oxigenação da água) (RA7.3)

• Ver acima

• Organização do espaço de
usufruto público (recreio e lazer)
de forma a canalizar a pressão
antrópica para as áreas que
apresentam, actualmente, um
maior grau de artificialização (++)

• Nas acções de limpeza de margens a remoção de
espécies autóctones da vegetação deve ser restringida
ao mínimo imprescindível, nomeadamente das espécies
que integrem habitats classificados (RA7)
• Não levar a cabo as acções de desassoreamento nos
locais de postura da lampreia-de-rio e monitorizar os
efectivos populacionais desta espécie após as acções de
desassoreamento (RA7.3; RA9)
• Na definição de áreas de lazer/recreio e de percursos
pedonais deve contemplar-se a colocação de painéis
informativos que deverão conter, entre outras
informações, indicações relativas à sensibilidade do
meio natural e cuidados a ter para a sua preservação
dos seus valores (faunísticos e florísticos) (RA7)

Legenda:
Risco
Oportunidade
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Elevado(a)
--+++

Médio(a)
-++

Baixo(a)
+
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7.4. Competitividade e Desenvolvimento Sustentável (FCD 4)
7.4.1. Situação actual e tendências de evolução
O tecido socioeconómico da sub-região em estudo parece evidenciar alguma fragilidade e sensibilidade
face a crises económicas e outros fenómenos de natureza conjuntural, como sugere a elevada incidência
de desemprego observada em alguns concelhos e respectivo crescimento desde 2008.
Tal poderá estar associado, pelo menos em parte, à dependência face a algumas indústrias
transformadoras pesadas, que foram alvo de processos de reestruturação a uma escala global desde a
década de 70, na sequência da crise do modelo de produção fordista.
Porém, o tecido económico da Ria de Aveiro e do Baixo Vouga está também ancorado, de uma forma não
menosprezável, nos recursos naturais, dependendo da sustentabilidade da sua utilização.
Em particular, a actividade da pesca tem crescido nos últimos anos, porventura de uma forma não
sustentável a médio/longo prazo, quer em termos de activos envolvidos (+1.600), quer ao nível das
capturas (13 mil toneladas, avaliadas em 17 milhões de euros). Aliás, a actividade (complementar) do
marisqueio também permanece importante, havendo registo de cerca de 270 pessoas (legalmente)
envolvidas na apanha de animais marinhos.
Ao invés, a salinicultura tem conhecido um importante declínio, estando hoje praticamente desaparecida
(apenas uma salina com 5 ha, que produz 65 t/ano, de acordo com os dados mais recentes divulgados
pelo INE – Estatísticas da Pesca 2008), apesar de ser expectável alguma evolução neste âmbito, dada a
criação da Associação de Desenvolvimento do Salgado de Aveiro, com um ambicioso plano de acção.
Algumas antigas marinhas têm sido transformadas em aquiculturas, tipicamente em regime extensivo ou
semi-intensivo. No entanto, a aquicultura ainda não substituiu, por completo, a importância histórica da
salinicultura na Região (na década de 70, eram 270 as marinhas activas), cuja decadência está também
associada à progressiva degradação (ou mesmo destruição) das motas, dos diques e dos muros de
protecção na interface entre a laguna e a terra.
Aliás, a degradação destas estruturas de protecção tem contribuído, juntamente com o aumento do
prisma da maré, para a instrusão salina de terrenos agrícolas localizados em terrenos circundantes à Ria
de Aveiro – num contexto regional e local em que a agricultura desempenha, ainda, uma importante
função económica e social, de equilíbrio dos orçamentos familiares por via da pluriactividade, ou como
actividade principal de muitas famílias.
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Como referiram várias entidades consultadas para efeito da definição do âmbito da presente avaliação
ambiental, são ainda várias as comunidades tradicionais cuja estabilidade económica e social depende,
directa ou indirectamente da Ria, subsistindo da conciliação da pesca com o marisqueio, com a apanha do
moliço, com a agricultura ou com o transporte fluvial de passageiros.
O aproveitamento do potencial endógeno latente a estas comunidades, na forma de saberes-fazer de
actividades tradicionais, é uma das apostas do Plano Intermunicipal UNIR@RIA, juntamente com o
desenvolvimento do turismo de uma forma ambientalmente sustentável. Tendo em vista assegurar as
condições de base para a afirmação dessas actividades, foram planeadas (nesse âmbito) um conjunto de
intervenções no território, nomeadamente, relacionadas com a requalificação dos núcleos piscatórios, das
frentes lagunares e ribeirinhas bem como das zonas de acostagem de embarcações e associados
equipamentos de apoio à pesca ou à náutica de recreio.
Em particular, vislumbra-se o desenvolvimento do Turismo de Natureza enquanto produto turístico
estratégico (também para a Região Centro como um todo), sendo reconhecidas as lacunas existentes,
nomeadamente, em termos de equipamentos de sensibilização e educação ambiental, de unidades
alojamento (Empreendimentos) de Turismo de Natureza e/ou de trilhos de descoberta/interpretação,
desejavelmente cicláveis.
Nesta região, o Turismo de Natureza é inseparável do turismo de Sol e Mar como, aliás, a Reserva Natural
das Dunas de S. Jacinto bem sugere. Para além da gestão dos riscos de erosão (referidos na Secção 7.1 do
presente relatório), importa igualmente lidar com as pressões decorrentes de uma procura turística em
pleno crescimento. Desta forma, é fundamental desenvolver e implementar os planos de praia previstos no
POOC Ovar-Marinha Grande, em articulação como os demais instrumentos de gestão territorial previstos, e
dando alguma prioridade às praias urbanas com uso intensivo (Tipo I).
No quadro seguinte identificam-se os principais elementos de caracterização que conduziram à síntese
anterior, organizados por Objectivo Ambiental Relevante:

126

Rf_09027/01 Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

Quadro 7.4.1 – Competitividade Territorial e Desenvolvimento Sustentável (FCD 4): Identificação de tendências de evolução da situação actual na ausência do plano

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Compatibilizar as
actividades económicas
tradicionais da Ria
(pesca, aquicultura,
salinicultura,
agricultura) com a
conservação da
natureza e a
preservação dos
recursos naturais,
assegurando as
condições de base para
o seu desenvolvimento
sustentável

Rf_ t09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

• Pescadores
matriculados nos
portos (n.º)
• Embarcações de
pesca (n.º)
• Pesca descarregada
(peixes, crustáceos
e moluscos) em
volume (t) e valor
(milhares de euros)

• Quadro II.4
(Anexo II)
• PEIRVRA

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual
• Em 2007, estavam matriculados no Porto de Aveiro quase 1.600
pescadores, assistindo-se, pelo menos desde 2002, a uma tendência
para o respectivo aumento (crescimento acumulado de +90% em
apenas cinco anos) num contexto nacional (Continente) de perda (21% no mesmo período)
• Mais de metade (56%) desses pescadores praticam as suas artes em
“águas interiores não marítimas”, ou seja, na laguna da Ria de Aveiro
• Tal também deverá ser o caso dos 35 pescadores apeados bem
como dos 267 apanhadores de animais marinhos reportados para
Aveiro no ano de 2008
• Em 2007, o n.º total de embarcações de pesca registadas no Porto
de Aveiro era de 921, a maioria (92%) com motor
• Em 2008, descarregaram-se no Porto de Aveiro quase 13 mil de
toneladas de pescado (28% do total da Região Centro), sobretudo
peixes marinhos (9.431 t) e moluscos (3.432 t)
• As capturas registadas em Aveiro têm vindo a aumentar a uma taxa
média anual de +10,7% desde 2004, especialmente no caso dos
peixes marinhos (+16,6% ao ano) bem como dos peixes de águas
salobra e doce (taxa idêntica)
• No caso dos moluscos, as capturas têm-se mantido estabilizadas
desde então (crescimento ténue de +0,1% ao ano), assistindo-se a
uma progressiva redução do volume de crustáceos capturados (4,4% ao ano)
• O valor global das capturas foi de quase 17 milhões de euros em
2008 (23% da Região Centro)
• Muitos núcleos piscatórios encontram-se em mau estado,
assoreados e/ou sem as adequadas infra-estruturas de apoio

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Manutenção ou mesmo
aumento do n.º de
pescadores e de
apanhadores de animais
marinhos
• Provável aumento das
capturas, sobretudo de
peixes marinhos e de águas
salobra e doce,
eventualmente
insustentável a médio/longo
prazo
• Estabilização das capturas
de moluscos
• Deterioração das
condições de utilização da
Ria (assoreamento) e das
infra-estruturas associadas
aos núcleos piscatórios
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Compatibilizar as
actividades económicas
tradicionais da Ria
(pesca, aquicultura,
salinicultura,
agricultura) com a
conservação da
natureza e a
preservação dos
recursos naturais,
assegurando as
condições de base para
o seu desenvolvimento
sustentável
(continuação)
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Indicadores ou
questões
específicas

• Produção aquícola
em volume (t) e
valor (milhares de
euros)

Fontes de
Informação

• MultiAveiro
(2007)
• Quadro II.4
(Anexo II)
• PEIRVRA

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual
• Na sequência da progressiva desactivação das salinas (cf. mais
abaixo), algumas marinhas têm vindo a ser transformadas em
tanques de aquicultura; no entanto, a aquicultura nunca se assumiu
como uma actividade verdadeiramente sucedânea da salinicultura,
não sendo muito significativa a proporção de marinhas que foram
objecto desse tipo de reconversão (cf. MultiAveiro, 2007, p. 19)
• Os dados disponibilizados pelo INE relativos à produção aquícola
possuem uma desagregação máxima por Região NUTS II,
desconhecendo-se, desta forma, a importância relativa da Ria de
Aveiro na produção regional
• Em 2007, a produção aquícola da Região Centro cifrou-se em cerca
de um milhão de toneladas (16% do total do Continente),
fundamentalmente proveniente de explorações em águas salobras
ou marinhas nos regimes extensivo (397 t) ou semi-intensivo (477 t)

• Reconversão de antigas
marinhas em tanques de
aquicultura/piscicultura
• Aumento da produção
aquícola, nomeadamente,
na sequência dos
importantes investimentos
realizados em Mira,
envolvendo capitais
estrangeiros (viveiros da
Pescanova)

• A produção aquícola regional está avaliada em cerca de 4,7 milhões
de euros/ano (12% do Continente)
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• Em 1970, existiam cerca de 270 marinhas em actividade na Ria de
Aveiro, que produziam aproximadamente 60 mil toneladas de sal
marinho por ano

Compatibilizar as
actividades económicas
tradicionais da Ria
(pesca, aquicultura,
salinicultura,
agricultura) com a
conservação da
natureza e a
preservação dos
recursos naturais,
assegurando as
condições de base para
o seu desenvolvimento
sustentável
(continuação)

• Em 2008, apenas laborava uma salina, com uma área de 5 hectares e
uma produção de 65 t/ano
• A Região Centro contribui com apenas 1% (752 t/ano) para as cerca
de 70 mil toneladas de sal marinho que são produzidas em Portugal
anualmente, provindo grande do sal dessa região das 14 salinas que
ainda laboram na Figueira da Foz (28 hectares e 687 t/ano)
• N.º de salinas em
actividade

• MultiAveiro
(2007)

• Área ocupada por
essas salinas (ha)

• Quadro II.4
(Anexo II)

• Produção de sal (t)

• PEIRVRA

• De acordo com o estudo de mercado Revitalização e Valorização
Económica do Salgado de Aveiro (MultiAveiro, 2007), em 2006
permaneciam em actividade apenas 12 marnotos, 4 dos quais
conciliando essa actividade com outra profissão
• Ainda de acordo com o mesmo estudo, o sal produzido na Ria de
Aveiro apresenta uma qualidade invulgar (bom teor de humidade e
elevado teor de iodo e magnésio), que lhe pode garantir um
posicionamento diferenciado no mercado; no entanto, o
envelhecimento dos marnotos associado a baixos níveis de
rentabilidade, à informalidade da gestão, à fraca capacidade de
investimento ou à ausência de associativismo no sector têm levado à
progressiva “morte” da produção de sal na Ria de Aveiro
• Esse processo de decadência da salinicultura na Ria tem também
como causa e consequência a destruição das motas, dos diques e
dos muros de protecção das marinhas
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• Previsível revitalização da
salinicultura na Ria de
Aveiro, na sequência da
criação da Associação de
Desenvolvimento do
Salgado e da
implementação do
respectivo plano de acção
que inclui, entre outras
medidas, um plano de
formação dos marnotos, a
recuperação de salinas, a
certificação e garantia da
qualidade do produto, a
promoção e
comercialização do sal, o
desenvolvimento de uma
vertente museológica e a
promoção turística do sal
• Progressiva degradação das
motas, diques e muros de
protecção, impedindo o
desenvolvimento
sustentável de actividades
económicas ou outras nas
antigas marinhas e
contribuindo, porventura,
para a salinização de
terrenos envolventes (cf.
abaixo)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Compatibilizar as
actividades económicas
tradicionais da Ria
(pesca, aquicultura,
salinicultura,
agricultura) com a
conservação da
natureza e a
preservação dos
recursos naturais,
assegurando as
condições de base para
o seu desenvolvimento
sustentável
(continuação)

Rf_ t09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

• Em 1999 (data do último Recenseamento Geral da Agricultura),
existiam 12.164 explorações agrícolas nos 12 concelhos abrangidos
pelo PEIRVRA que ocupavam uma SAU de 24.783 ha

• Explorações
agrícolas (n.º)
• Explorações
agrícolas com
sistema de rega (%)
• SAU – Superfície
Agrícola Utilizada
(ha) por tipo de
cultura (%)
• SAU média por
exploração (ha)
• Mão-de-obra
agrícola
permanente (n.º)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• PEIRVRA

• Tratam-se, tipicamente, de pequenas explorações (SAU média: 2 ha)
que são cultivadas sobretudo em regime intensivo, com recurso a
sistemas de rega em 93% dos casos e com a prevalência de culturas
temporárias, hortas e pousios (92% da SAU)

• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)

• A mão-de-obra agrícola permanente associada a essas explorações
(33 mil activos) possuía um importante significado em termos subregionais, correspondendo a cerca de 19% da população activa
desses 12 concelhos em 2001 (170 mil pessoas)

• Quadro II.3
(Anexo II)

• Para além da mão-de-obra afecta permanentemente à agricultura,
muitas famílias complementam os rendimentos provenientes de
actividades ligadas ao turismo (alojamento, restauração, comércio)
ou à pesca com práticas agrícolas a tempo parcial (pluriactividade)
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• Permanência da
importância da agricultura
na economia sub-regional e
local e no complemento de
rendimentos provenientes
de outras actividades
• Progressiva intrusão salina
dos terrenos agrícolas
circundantes à Ria, fruto do
aumento do prisma de
maré e da degradação/
destruição das respectivas
estruturas de protecção
• Progressiva reconversão do
sector agrícola, de acordo
com o preconizado pelo
Objectivo estratégico 2.2
do Plano Intermunicipal
UNIR@RIA e na sequência
de investimentos cofinanciados pelo FEADER
no âmbito do PRODER
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Promover a fruição
pública do litoral,
suportada na
requalificação dos
espaços balneares e
das frentes urbanas
marítimas

Rf_ t09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

• Estabelecimentos
hoteleiros (n.º)
• Capacidade de
alojamento (n.º de
camas)
• Crescimento
médio anual das
dormidas em
estabelecimentos
hoteleiros (%)

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• Nos 12 concelhos abrangidos pelo PEIRVRA existiam, em 2007, 58
unidades hoteleiras, localizadas fundamentalmente em Aveiro (15),
Mira (7) e Ílhavo (6) e abrangendo um número significativo de
pensões (27), que estavam em maioria face aos hotéis (20)
• Quadro II.3
(Anexo II)
• PENT 20062015
• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)

• Em termos de capacidade de alojamento, prevaleciam os hotéis (54%
de um total de 4.387 camas), fruto da sua maior dimensão média
face às pensões
• Em 2007, o número total de dormidas nos 12 concelhos foi superior
a 347 mil; por memória, registe-se que o total de dormidas na
Região Centro foi, nesse ano, de cerca de 3,9 milhões
• Para os concelhos em que se conhece a evolução da procura
turística (medida pelo n.º de dormidas) entre 2002 e 2007,
observam-se taxas de crescimento superiores às médias quer Região
Centro (+6% ao ano) quer do Continente (-1% ao ano): Albergariaa-Velha (+21,7% ao ano); Mira (+11,4%); Oliveira do Bairro (+10,5%)
e Aveiro (+7%)
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• O n.º de dormidas de
estrangeiros na Região
Centro poderá aumentar à
taxa média de +7,3% ao
ano no horizonte de 2015,
atingindo 2,3 milhões de
dormidas nesse ano
• O crescimento esperado
em termos de n.º de
dormidas de turistas
nacionais é mais moderado
(+2,3% ao ano)
• Relativamente aos
proveitos dos
estabelecimentos
hoteleiros, o PENT 20062015 estimava um
crescimento de +10% ao
ano
• O Plano Intermunicipal
UNIR@RIA aposta no
aumento, diversificação e
qualificação da oferta
hoteleira, clássica e de
Turismo no Espaço Rural
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual
• São várias as frentes urbanas e/ou espaços balneares carentes de
requalificação ao longo da orla costeira a intervencionar pelo
PEIRVRA, não apenas numa lógica de prevenção de riscos (cf. FCD
1), mas também em termos de reforço da qualidade do espaço
público e da respectiva atractividade turística

Promover a fruição
pública do litoral,
suportada na
requalificação dos
espaços balneares e
das frentes urbanas
marítimas
(continuação)

• Principais
necessidades
existentes em
termos de
requalificação de
espaços balneares
e frentes urbanas
marítimas

• Particularmente críticas são as praias urbanas com uso intensivo (Tipo
I, cf. POOC O-MG), que correspondem às zonas balneares cuja
envolvente é um núcleo urbano consolidado estando sujeitas a forte
procura: praia de Esmoriz/Barrinha; praia de Cortegaça; praia do
Furadouro; praia da Torreira; praia da Barra; praia da Costa Nova;
praia da Vagueira e praia de Mira/Barrinha
• POOC OMG
• PEIRVRA
• Desenhos 2A
a 2C
(Anexo I)

• Todas estas praias estão associadas a núcleos com vocação turística
de níveis II (Furadouro, Barra/Costa Nova, praia de Mira) ou III
(praia de Esmoriz, Torreira, praia de Vagueira), neles coexistindo
núcleos piscatórios marítimos (Esmoriz, Furadouro, Torreira,
Vagueira e praia de Mira) também carentes de intervenção integrada
• As praias de tipo I são sujeitas a plano de praia, dado estarem
integradas em núcleos com vocação turística (de acordo com o n.º 2
do Artigo 36.º do POOC); são ainda sujeitas a esse tipo de plano as
seguintes praias: S. Jacinto (praia não urbana com uso intensivo – Tipo
II); Gaivinia, Muranzel, S. Jacinto, Labrego, Areão, Nova/Poço da
Cruz e Mira Sul (praias equipadas com uso condicionado – Tipo III)
• Para a maior parte dos núcleos urbanos acima referidos, o POOC
prevê a concretização, ou de um Projecto de Intervenção a cargo do
INAG (frentes marítimas da praia de Esmoriz e de Cortegaça), ou
de planos municipais de ordenamento do território (PP Esmoriz e
Cortegaça; PU Torreira; PU S. Jacinto; PU Barra; PU Costa Nova)
• As necessidades de requalificação de espaços balneares estendem-se
às praias fluviais que, em geral, não possuem equipamentos de apoio
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• A procura pelas praias dos
tipos I, II e III deverá
aumentar dado o previsto
crescimento da procura
turística, prevendo-se o
acentuar das necessidades
de requalificação desses
espaços balneares,
sobretudo no caso das
praias urbanas com uso
intensivo (Tipo I)
• Caso não se proceda ao
ordenamento e
requalificação dessas praias,
é expectável uma maior
pressão sobre as praias
“naturais” (tipos IV a VI)
• Progressiva desqualificação
das praias fluviais
• Desenvolvimento e
implementação do Plano de
Intervenção das frentes
marítimas da praia de
Esmoriz e de Cortegaça, da
iniciativa do INAG
• Desenvolvimento e
implementação dos PMOT
previstos no POOC O-MG,
da iniciativa dos respectivos
municípios

132

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Promover a fruição
pública das frentes
lagunares e ribeirinhas
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Indicadores ou
questões
específicas

• Principais
necessidades
existentes em
termos de
requalificação de
frentes lagunares e
ribeirinhas

Fontes de
Informação

• PEIRVRA
• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual
• Grande parte das frentes lagunares e ribeirinhas com potencial de
fruição pelas populações locais padece de problemas já referidos
anteriormente, como a degradação ou mesmo destruição das
estruturas de protecção (diques, muros, etc.)
• Em geral, essas frentes não são dotadas de zonas de estadia, de lazer
e de fruição da paisagem, convenientemente equipadas (ou são-no
de forma deficiente e carente de requalificação)
• Paralelamente, em alguns locais, permanecem conflitos de usos
entre a implantação de algumas actividades económicas (da indústria
transformadora, em particular) e o pleno desenvolvimento da
vocação “natural” desses espaços em termos de recreio, lazer,
turismo e vivência da Ria pelas populações
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Requalificação de frentes
lagunares e ribeirinhas de
acordo com o previsto no
Plano Intermunicipal
UNIR@RIA mas de forma
muito gradual, dadas as
dificuldades orçamentais
que os municípios
enfrentam em geral
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Promover a mobilidade
sustentável e ordenar a
circulação de
embarcações na Ria

Rf_ t09027/01

Indicadores ou
questões
específicas

• Principais
necessidades
existentes em
termos de
ordenamento da
circulação de
embarcações e de
requalificação de
zonas de
acostagem

Fontes de
Informação

• PEIRVRA
• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)
• Público
(2009)

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• Na Ria de Aveiro existe uma miríade de zonas de amarração (cf.
abaixo) que são utilizadas para múltiplos fins, quer ligados às
actividades económicas tradicionais (pesca, marisqueio, apanha do
moliço, etc.), quer para fins recreativos e marítimo-turísticos, quer
ainda para transporte fluvial de passageiros
• Fruto desta multiplicidade de usos, a utilização das zonas de
amarração bem como da própria Ria pelas embarcações processa-se
de forma mais ou menos “orgânica”, sem uma organização e
especialização de usos bem vincadas, o que acarreta vários riscos,
nomeadamente, ambientais (eventual derrame de substâncias
nocivas)
• Em 27-09-2009, ocorreu uma colisão entre duas embarcações junto
ao cais de S. Jacinto, da qual resultaram três mortos

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• Manutenção, ou mesmo
deterioração, das actuais
condições de tráfego de
embarcações na Ria, com
os riscos associados em
termos de vidas humanas e
ambiente
• Criação de uma via ciclável
de acordo com o previsto
no Plano Intermunicipal
UNIR@RIA mas de forma
muito gradual, dadas as
dificuldades orçamentais
que os municípios
enfrentam em geral
• Concretização do projecto
intermunicipal CicloRia
(parceria entre os
municípios de Estarreja,
Ovar e Murtosa e a
Universidade de Aveiro)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• Na Ria de Aveiro existem múltiplos locais de amarração de
embarcações (portos e núcleos pisctatórios, varadouros, docas e
núcleos de recreio náutico, fundeadouros, cais, pontes-cais, etc.),
nem sempre em bom estado de conservação e/ou com as infraestruturas adequadas para os fins a que se destinam
Melhorar as condições
de acostagem,
nomeadamente, de
embarcações de
recreio

• Principais
necessidades
existentes em
termos de
requalificação de
zonas de
acostagem

• PEIRVRA
• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)
• OESMP
(MOPTC,
2006)

• Em muitos casos, as necessidades de requalificação estendem-se à
respectiva envolvente (acessos, estacionamento e equipamentos de
apoio) bem como aos próprios canais de acesso (assoreados)
• Não obstante, a rede de zonas de acostagem apresenta alguma
lógica de conjunto que justifica uma abordagem integrada, territorial
e sectorialmente, assim como a consideração de soluções de gestão
específicas, que podem passar por parcerias público-privadas
envolvendo os municípios e suas associações
• Face a outras regiões do país (como o Algarve), as actividades
marítimo-turísticas e a náutica de recreio não se encontram tão
desenvolvidas, apesar das excelentes condições naturais da Ria de
Aveiro, em particular, para a realização de provas desportivas e
outros eventos ou iniciativas ligados à náutica
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano
• Progressiva degradação dos
locais de amarração de
embarcações e das
respectivas zonas
envolventes
• Aprofundamento da
contratualização ou
subconcessão de zonas de
acostagem, através de
parcerias público-privadas
• Previsível aumento das
actividades relacionadas
com a náutica de recreio e
desportiva, dado que a
concretização do Objectivo
estratégico 2.1 –
Dinamização do Sector do
Turismo do Plano
Intermunicipal UNIR@RIA
passa, nomeadamente, pela
diversificação das
actividades de lazer, recreio
e animação, com destaque
para os desportos náuticos
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Os produtos core para a Região Centro são o Touring e o Turismo
de Natureza, complementados pelos produtos Saúde e Bem-estar e
Gastronomia e Vinhos;

• Produtos turísticos
estratégicos
Favorecer o
desenvolvimento do
Turismo de Natureza
enquanto produto
turístico estratégico
para a Região Centro

• Valências
existentes de
Turismo de
Natureza (redes,
circuitos e núcleos
interpretativos
e/ou ecomuseológicos;
alojamento;
actividades)

• PENT 20062015
• Plano
UNIR@RIA
(AMRIA,
2008)
• ICNB (2009)

• A Dinamização do Sector do Turismo é um dos principais objectivos
estratégicos (2.1) do Plano Intermunicipal UNIR@RIA, apostandose, em particular, no desenvolvimento do Turismo de Natureza, em
articulação com outros objectivos estratégicos desse plano:
Educação Ambiental (Objectivo 1.4) e Promoção das Actividades
Tradicionais e de Actividades Compatíveis com a Conservação da
Natureza (2.3); tendo em vista a concretização destes objectivos,
prevê-se o desenvolvimento das seguintes acções, entre outras:
 Criação de infra-estruturas de educação ambiental e/ou que
facilitem o contacto com a natureza e a contemplação da
paisagem (ecomuseus, trilhos e percursos de interpretação,
postos de observação, etc.);
 Promoção de acções de divulgação e sensibilização ambiental;
 Promoção de actividades de lazer, recreio e animação
relacionadas com os desportos náuticos, “radicais” eólicos e
equestres;
 Criação de zonas de lazer, de parques de merendas e de parques
de campismo.
• As valências de Turismo de Natureza existentes na Ria de Aveiro
são muito escassas, estando essencialmente confinadas à Reserva
Natural das Dunas de S. Jacinto, onde existe um centro de
acolhimento, uma antiga «casa abrigo» - Empreendimento de
Turismo de Natureza (aparentemente não disponibilizada ao
público, cf. portal do ICNB), um trilho de interpretação e dois
parques de campismo próximos (Orbitur e Municipal de Aveiro).
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• Aprofundamento da
vertente do Turismo de
Natureza, quer ao nível da
Região Centro em geral,
quer da Ria de Aveiro em
particular
• Permanência de
importantes lacunas em
termos de infra-estruturas
de educação ambiental, de
Empreendimentos de
Turismo de Natureza e de
trilhos e percursos de
interpretação e contacto
com a natureza e paisagem
• Desenvolvimento de alguns
projectos pioneiros e
inovadores (exemplo:
projecto BioRia de
conservação e divulgação
do património natural do
Baixo Vouga Lagunar)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

Fontes de
Informação

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• O processo de formação da Ria de Aveiro criou as condições
favoráveis à conservação/preservação de testemunhos náuticos,
sendo hoje conhecido um conjunto bastante significativo de restos
de embarcações e de elementos isolados associados a naufrágios.
Estes naufrágios ocorreram já em fase de formação da Ria, e como
tal, numa época em que os fundos já não eram profundos;
Promover outras
actividades que
contribuam para a
divulgação, promoção
e interpretação do
património natural e
cultural da Ria, de
modo a potenciar o
carácter apelativo das
condições naturais do
território e a fortalecer
a identidade históricocultural e os elementos
agregadores da
comunidade
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• Património
arqueológico,
arquitectónico e
etnográfico notável
e/ou carente de
requalificação/
valorização

• Desenho 7
(Anexo I)
• IGESPAR
• NEMUS

• Esta acção decorre do sistema dinâmico e em permanente evolução
da Ria de Aveiro e que resulta da acção das correntes de enchente e
vazante. Neste âmbito, é importante referir que os vestígios
arqueológicos assinalados no Desenho 7 (Anexo I) estão sujeitos a
uma actividade permanente dos fundos nas zonas de maior
hidrodinamismo, sobretudo nos canais e nas margens sujeitas a
erosão;
• Presentemente, estão registados por toda a Ria vestígios, em que os
mais antigos remontam à Idade Média. Do conjunto destaca-se a
embarcação do século XII-XIV, descoberta no porto comercial de
Aveiro (RAVF) e os restos de embarcação identificado no sítio de
RAVG. Do período moderno existem mais elementos sendo de
salientar a embarcação do século XV (RAVA) identificada na praia
do Biaritz, pela possibilidade de recuperação do casco e carga, e o
sítio de naufrágio (RAVH), com provável cronologia do século XVIXVII, onde se recuperou embarcação e carga de telhas in situ;
• Com possível data do século XVIII é a âncora em cepo de madeira
identificada durante a pesca do arrasto na praia do Furadouro; no
entanto, os vestígios desta época são praticamente inexistentes,
consequência do fecho da barra. Atribuído ao séc. XIX estão os
restos de tombadilho de navio com a inscrição Tuscarora,
identificado em S. Jacinto. De época contemporânea destaca-se o
naufrágio de um lugre bacalhoeiro que ocorreu na barra de Aveiro e
do qual se recuperou o sino e o canhão de bronze.

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

• Provável afectação de
ocorrências patrimoniais,
sobretudo nos canais e
margens sujeitos a maior
hidrodinamismo
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Objectivos
Ambientais
Relevantes
Promover outras
actividades que
contribuam para a
divulgação, promoção
e interpretação do
património natural e
cultural da Ria, de
modo a potenciar o
carácter apelativo das
condições naturais do
território e a fortalecer
a identidade históricocultural e os elementos
agregadores da
comunidade
(continuação)
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Indicadores ou
questões
específicas

•

Dotação em
equipamentos
colectivos e
necessidades
existentes

Fontes de
Informação

• Quadros II.5
a II.8 (Anexo
II)
• PEIRVRA

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual
• De acordo com último inventário de equipamentos colectivos
realizado pelo INE (2002), as 61 freguesias abrangidas pela área de
intervenção do PEIRVRA possuem, na sua totalidade, pelo menos
211 equipamentos de cultura e lazer (onde se incluem salas
espectáculos e de conferências, bibliotecas, museus, cinemas,
teatros, etc.) bem como 312 equipamentos desportivos (piscinas,
campos de jogos, pavilhões desportivos, ginásios, etc.) (cf. quadros
II.5 a II.8, Anexo I)
• Fruto do carácter disperso do povoamento de uma significativa
parte da área de intervenção, estes equipamentos estão sobretudo
concentrados nas sedes de concelho (e nas principais cidades),
assistindo-se a uma certa assimetria na sua distribuição
• Em particular, e de acordo com o referido acima, a área de
intervenção apresenta-se algo sub-dotada em equipamentos
relacionados com o Turismo de Natureza e com a divulgação
ambiental, estendendo-se este diagnóstico a outras valências de
equipamentos, nomeadamente, relacionados com o turismo ou com
a cultura em geral
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Permanência de lacunas e
assimetrias na distribuição
de certos equipamentos
colectivos, nomeadamente,
relacionados com o
turismo e com a divulgação
do património natural e
cultural da Ria de Aveiro
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Indicadores ou
questões
específicas

•

Promover a coesão
social e o
desenvolvimento do
tecido empresarial
local

•

Fontes de
Informação

• Na Ria de Aveiro subsistem ainda algumas comunidades tradicionais
cujos principais rendimentos são provenientes da pesca, do
marisqueio, da apanha do moliço e de outras actividades de natureza
primária, como agricultura ou a salinicultura (no passado); tratam-se
de comunidades relativamente frágeis do ponto de vista
socioeconómico, cuja sustentabilidade depende, ainda e em grande
medida, dos recursos provenientes da Ria

Evolução recente
do desemprego e
da sua incidência na
população activa
Estrutura do
desemprego por
sexo, duração, tipo
de procura (1.º ou
novo emprego),
escalão etário e
nível de habilitação

• Importância das
micro e pequenas
empresas no tecido
empresarial local

Tendências passadas e aspectos-chave da situação actual

• A Região Centro tem-se vindo a caracterizar, nos últimos anos, por
níveis baixos (ou moderados) de desemprego no contexto nacional

• Quadro II.3
(Anexo II)

• Tal não parece ser, contudo, o caso da generalidade dos concelhos
abrangidos pela área de intervenção do PEIRVRA, que apresentam
uma incidência de desemprego registado (nos centros de emprego
do IEFP) na população activa de 11,2%, acima dos 9,6% observados
para o Continente e dos 6,6% referentes à Região Centro (dados
referentes a Maio de 2009)
• A situação parece ser particularmente crítica nos concelhos de
Espinho (20,1% de incidência de desemprego), Ovar (12,7%) e
Estarreja (10,5%)
• O desemprego feminino, jovem e/ou associado à procura de
primeiro emprego e de pessoas com habilitações extremadas (ou
seja, sem qualquer nível de habilitação ou licenciados) assumem
particular expressão na Ria de Aveiro, evidenciando um mercado de
trabalho com dificuldades de ajustamento entre a procura e a oferta
de emprego
• Na Ria de Aveiro predomina um tecido de pequenas e médias
empresas, apesar de prevalecer ainda algumas indústria
transformadora pesada, geradora de valor e que emprega
importantes contingentes de mão-de-obra
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Evolução da situação
actual na ausência do
plano

• Crescimento do
desemprego nos concelhos
abrangidos pelo PEIRVRA
de forma mais intensa face
ao observado no
Continente, evidenciando
um tecido socioeconómico
com algumas fragilidades e
exposto a crises
económicas e outros
factores de natureza
conjuntural
• Desenvolvimento de
algumas iniciativas
municipais com o objectivo
de assegurar o encontro
entre a procura e a oferta
de emprego a nível local
(exemplo: Gabinete de
Inserção Profissional da
DESTAC – Associação para
o Desenvolvimento do
Centro Urbano de
Estarreja)
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7.4.2. Efeitos significativos, riscos, oportunidades e medidas específicas
São esperados efeitos muito significativos em termos de reforço da Competitividade Territorial da Ria de
Aveiro, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável.
De facto, o PEIRVRA irá desenvolver e implementar os 14 planos de praia previstos no POOC Ovar-Marinha
Grande ainda não implementados, bem como um plano de praia (Maceda) inicialmente não previsto nesse
instrumento de ordenamento. Desta forma, está em causa uma oportunidade única de promoção da
fruição pública e turística do litoral, cujo impacte esperado dependerá, em grande medida, da capacidade
de integração desses planos com outras intervenções programadas, quer no próprio PEIRVRA (Plano de
Pormenor de Esmoriz e de Cortegaça e intervenções em cinco núcleos piscatórios marítimos), quer em
outras sedes (Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de Esmoriz e de Cortegaça, da iniciativa
do INAG, e diversos PMOT – Planos Municipais de Ordenamento do Território).
Para além da requalificação de algumas praias lagunares – matéria em que o PEIRVRA poderia ter sido,
porventura, mais ambicioso – está prevista uma intervenção em “banda larga” nas demais frentes
lagunares e ribeirinhas visando, de uma forma integrada, a criação de zonas de estadia e lazer que
propiciem a contemplação dos valores naturais e da paisagem bem como a melhoria das condições de
operação (na laguna e em terra) ao nível das múltiplas zonas de acostagem existentes na Ria. Em
particular, serão requalificados 22 núcleos piscatórios lagunares (para além dos cinco núcleos marítimos
anteriormente referidos) e 13 estruturas de apoio a actividades de recreio náutico.
Todas estas intervenções são genericamente coerentes com objectivos estratégicos contemplados no
Plano Intermunicipal UNIR@RIA, nomeadamente, de promoção das actividades económicas tradicionais
(em que a pesca e o marisqueio assumem particular importância em termos de emprego e geração de
valor, cf. Secção 7.4.1) bem como de desenvolvimento do sector do turismo, pela via da diversificação das
actividades de lazer, recreio e animação – assumindo os desportos e as actividades náuticas um
importante papel neste âmbito, em articulação com outras actividades de Turismo de Natureza.
Aliás, de forma também coerente com o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o PEIRVRA aposta
claramente no desenvolvimento do Turismo de Natureza, estando prevista a criação de três centros de
interpretação e divulgação ambiental (numa região onde só existe uma estrutura deste tipo), a
complementar com a beneficiação da Casa Abrigo da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, com o
desenvolvimento de um plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria de Aveiro ou caom
a consolidação da rede de ciclovias prevista no Plano UNIR@RIA, entre outras iniciativas.
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Em termos de mobilidade sustentável, é de notar ainda o desenvolvimento de um estudo de mobilidade e
navegabilidade. Conjugado com o previsto balizamento e sinalização dos canais de navegação e com as
várias operações de desassoreamento previstas, esse estudo poderá contribuir para um melhor
ordenamento da circulação de embarcações na Ria, diminuindo o risco de ocorrência de acidentes.
Relativamente às operações de desassoreamento (e de estabilização de margens) associadas a vários
projectos coligidos no PEIRVRA, importa referir que as mesmas poderão afectar diversas ocorrências
patrimoniais, nomeadamente, na forma de testemunhos de náutica, que se encontram, em geral, a
profundidade reduzida (cf. Secção 7.4.1). Desta forma, a salvaguarda deste tipo de testemunhos deverá
ser acautelada na fase de implementação do PEIRVRA, sugerindo-se igualmente uma maior incorporação
de preocupações relacionadas com a salvaguarda e valorização de valores patrimoniais construídos, que
nem sempre é muito evidente ao longo do Plano de Intervenção do PEIRVRA.
Não obstante, o volume de investimento envolvido no PEIRVRA (96 milhões de euros), bem como a
respectiva disseminação por um vasto conjunto de intervenções/projectos e freguesias (cf. quadros II.1 e
II.2, Anexo II), antecipa significativos impactes positivos em termos de criação (ou desenvolvimento) de
empresas e emprego, num contexto territorial marcado, como se referiu na secção anterior, por
preocupantes – e crescentes – níveis de desemprego.
No quadro seguinte (7.4.2) sintetizam-se os principais efeitos, oportunidades e riscos associados à
concretização do PEIRVRA no que se refere ao FCD 4 – Competitividade Territorial e Desenvolvimento
Sustentável, com indicação de medidas específicas:
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Quadro 7.4.2 – Competitividade Territorial e Desenvolvimento Sustentável (FCD 4): Avaliação de efeitos significativos, identificação de oportunidades e riscos e medidas
específicas

Objectivos
Ambientais
Relevantes

Compatibilizar as
actividades
económicas
tradicionais da Ria
(pesca,
aquicultura,
salinicultura,
agricultura) com a
conservação da
natureza e a
preservação dos
recursos naturais,
assegurando as
condições de base
para o seu
desenvolvimento
sustentável

Efeitos significativos

Oportunidades

• No âmbito do reordenamento e valorização da
actividade piscatória, o PEIRVRA prevê a intervenção
em 5 núcleos piscatórios marítimos (Esmoriz,
Furadouro, Torreira, Vagueira e praia de Mira); ou
seja, serão intervencionados cerca de 39% do total de
núcleos desse tipo identificados no POOC OvarMarinha Grande (localizados na área de intervenção do
PEIRVRA) (cf. quadros II.9 e II.10, Anexo II)

• Intervenção, de uma forma
integrada, nos principais
núcleos piscatórios
marítimos e lagunares da
Ria de Aveiro, assegurando
as necessárias condições
para o desenvolvimento das
actividades tradicionais da
pesca e do marisqueio
(+++)

• Ainda no mesmo âmbito, serão requalificados 22
núcleos piscatórios lagunares, envolvendo diversos cais
e portos de abrigo, os respectivos canais e infraestruturas de apoio em terra
• Recuperação de motas, diques e margens do Salgado
de Aveiro e de outras infra-estruturas de protecção,
com eventuais efeitos benéficos no combate à
salinização de terrenos agrícolas
• Desenvolvimento de dois tipos de estudos com efeitos
(esperados) positivos em termos de valorização dos
recursos da Ria e desenvolvimento sustentável (Estudo
de actividades económicas e suas dinâmicas,
complementado pelos Estudos de caracterização da
qualidade ecológica da Ria)
• Desenvolvimento de planos complementares, de
marketing e de circuitos de descoberta da Ria
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• Recuperação das infraestruturas de protecção do
Salgado de Aveiro,
garantindo as condições de
base para o seu
desenvolvimento futuro em
termos produtivos,
turísticos e culturais (++)
• Definição, de uma forma
integrada, de uma estratégia
e plano de intervenção que
visa uma utilização mais
sustentável dos recursos
naturais da Ria de Aveiro
(++)

Riscos

Medidas específicas

• Fomento das
actividades da
pesca e do
marisqueio em
moldes
insustentáveis do
ponto de vista da
conservação dos
recursos, dado o
crescimento das
capturas que já se
observa
actualmente (--)

• Assegurar uma adequada
articulação entre as intervenções
previstas para os núcleos
piscatórios de Esmoriz, Furadouro,
Torreira, Vagueira e praia de Mira
(RA9.1x) e os associados planos de
intervenção (no caso de Esmoriz),
de praia (em todos os casos) e de
pormenor/ urbanização (PP
Esmoriz e Cortegaça e PU
Torreira)

• Reduzida eficácia
dos estudos e
planos que visam
uma utilização
sustentável dos
recursos da Ria,
caso não sejam
implementados de
forma concertada
e em parceria (--)
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• Assegurar a incorporação dos
principais resultados dos Estudos de
caracterização da qualidade ecológica
da Ria (entre outros) no Estudo de
actividades económicas e suas
dinâmicas e assegurar a inclusão de
um plano de acção (realista) neste
último
• Assegurar uma parceria eficaz na
fase de implementação dos vários
estudos e planos imateriais
previstos
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Promover a
fruição pública do
litoral, suportada
na requalificação
dos espaços
balneares e das
frentes urbanas
marítimas

• Desenvolvimento e concretização dos 14 planos de
praia (tipos I, II e III) previstos no POOC O-MG (para
a área de intervenção do PEIRVRA) ainda não
implementados, bem como de um 15.º plano (não
previsto), referente à praia da Maceda, em Ovar (Tipo
IV)
• Os efeitos esperados associados a essas intervenções
serão muito significativos, notando que área a
intervencionar é estimada em 293 ha (cf. Quadro II.9,
Anexo I)
• Paralelamente, prevê-se o desenvolvimento do Plano
de Pormenor da praia de Esmoriz e Cortegaça, bem
como a intervenção em 3 praias fluviais, visando a
respectiva requalificação

Oportunidades

• Concretização da totalidade
dos planos de praia
previstos no POOC O-MG,
complementando as
intervenções já realizadas
na praia da Costa Nova e as
demais intervenções
previstas para as frentes
urbanas marítimas (+++)
• Exploração de sinergias
com o Plano de
Intervenção das frentes
marítimas da praia de
Esmoriz e de Cortegaça,
bem como com vários
PMOT previstos para a orla
costeira (+++)

Riscos

• Potencial
desarticulação
entre as várias
intervenções
previstas, fruto da
complexidade e
diferente natureza
das mesmas bem
como das
múltiplas
entidades
envolvidas (--)

• Requalificação de algumas
praias lagunares (++)
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Medidas específicas
• Assegurar uma efectiva articulação
entre o Plano de Pormenor de
Esmoriz e de Cortegaça (RA2) com
os planos das praia de
Esmoriz/Barrinha e da Cortegaça
(RA10a/b) bem como com o Plano
de Intervenção das frentes
marítimas da praia de Esmoriz e de
Cortegaça, da iniciativa do INAG
• Garantir uma boa adequação do
plano da praia de S. Jacinto
(RA10h) com o PO da RNDSJ e
com o previsto PU de S. Jacinto,
tomando em consideração a
sensibilidade da área em termos
conservacionistas
• Assegurar uma adequada
articulação dos planos de praia da
Torreira (RA10e) e da Barra
(RA10i) com os respectivos PU
• Potenciar, nomeadamente em sede
dos futuros projectos relativos às
frentes lagunares (RA12.x) ou de
preservação dos valores naturais
(RA7.x), a requalificação de um
maior número de praias fluviais,
para além das três já previstas
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

• O PEIRVRA prevê a intervenção num total de 23
frentes lagunares (cf. Quadro II.9, Anexo II)
Promover a
fruição pública das
frentes lagunares
e ribeirinhas

Promover a
mobilidade
sustentável e
ordenar a
circulação de
embarcações na
Ria

• A criação de zonas de recreio e lazer equipadas será
superior (30), na medida em que existem outros
projectos que incluem igualmente a requalificação
ambiental e paisagística de frentes ribeirinhas,
esperando-se efeitos significativos positivos em termos
de vivência e fruição das qualidades ambientais e
paisagísticas da Ria de Aveiro
• De modo a ordenar/regular o tráfego de pequenas
embarcações de pesca e de recreio, o PEIRVRA prevê
a realização de um Estudo de mobilidade e navegabilidade
(RA11.1) e o balizamento e sinalização dos principais
canais de navegação (RA11.2), sendo esperados efeitos
positivos em termos de diminuição do risco de
acidentes e, por essa via, de derrames acidentais de
substâncias nocivas para o ambiente ou de perda de
vidas humanas
• Apesar de não ser possível determinar com precisão o
número de vias cicláveis que serão implementadas pelo
PEIRVRA, o mesmo será, certamente, superior a 22
• A criação desse tipo de vias de mobilidade sustentável
será assegurada, fundamentalmente, pelo projecto
RA11.3 – Criação de via ciclável como forma de vivência
da Ria, se bem que sejam vários os projectos previstos
que incluirão percursos ou vias cicláveis/pedonais

Rf_ t09027/01

Oportunidades

Riscos

Medidas específicas

• Concretização plena dos
objectivos do Plano
Intermunicipal UNIR@RIA
neste âmbito,
complementando algumas
intervenções já em curso
ou previstas pelos
municípios (+++)

• Perda do alcance
global das
iniciativas de
requalificação das
frentes lagunares
e ribeirinhas, caso
não seja
assegurada uma
lógica de conjunto
e uma linguagem
arquitectónica
comum (--)

• Assegurar uma boa coerência
interna entre os projectos de
requalificação de frentes lagunares
(RA12.x), nomeadamente, em
termos de linguagem arquitectónica
e sem prejuízo do respeito pelas
características de cada sítio

• Ordenamento dos fluxos e
das diversas tipologias de
tráfego marítimo e fluvial na
Ria de Aveiro, com
diminuição do risco de
ocorrência de acidentes
(++)
• Concretização plena dos
objectivos do Plano
Intermunicipal UNIR@RIA
em termos de criação de
uma via regional ciclável,
complementando algumas
intervenções já em curso
ou previstas pelos
municípios (+++)

• Reduzida eficácia
do Estudo de
mobilidade e
navegabilidade,
caso não seja
complementado
com outras
iniciativas para
além do projecto
de Balizamento e
sinalização dos
canais de
navegação (--)
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• Assegurar uma efectiva
implementação do Estudo de
mobilidade e navegabilidade (RA11.1)
pelas várias entidades relevantes,
para além das intervenções de
balizamento e sinalização previstas
no projecto RA11.2
• Assegurar a continuidade entre as
várias vias cicláveis, existente ou
previstas nos vários projectos
associados ao PEIRVRA (RA11.3,
em particular), garantindo uma
lógica de conjunto e de rede
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Melhorar as
condições de
acostagem,
nomeadamente,
de embarcações
de recreio

• Prevê-se que sejam requalificadas 37 zonas de
acostagem de embarcações, tipicamente associadas a
núcleos piscatórios lagunares (22) ou a estruturas de
apoio a actividades de recreio náutico (13)
• Os trabalhos a realizar poderão envolver, consoante o
caso, acções de desassoreamento dos canais de acesso
aos cais bem como das respectivas bacias de flutuação,
a requalificação das infra-estruturas de apoio à
acostagem, a reabilitação de edifícios e outras infraestruturas em terra bem como a limpeza de zonas
envolventes

Oportunidades

• Requalificação da rede de
zonas de acostagem da Ria
de Aveiro bem como das
respectivas áreas terrestres
envolventes, debelando as
necessidades existentes em
termos de conservação,
reconversão de usos e
melhoria das condições de
operação (+++)
• Reforço da atractividade da
Ria de Aveiro em termos
de náutica de recreio e de
actividades marítimoturísticas ou de lazer
relacionados com o
usufruto do meio hídrico,
em coerência com
objectivos estratégico do
Plano Intermunicipal
UNIR@RIA (++)
• Garantia das condições
necessárias para a eventual
(sub)concessão das infraestruturas de acostagem,
em coerência com as
OESMP (++)
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Riscos

• A disseminação
do investimento
por múltiplas
zonas de
acostagem (e
respectivas
envolventes) pode
limitar o alcance
global da
intervenção (--)
• Aumento eventual
do tráfego
marítimo com
implicações do
ponto de vista da
conservação dos
sistemas,
nomeadamente
no que concerne
ao aumento do
risco de erosão
das margens (-)
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Medidas específicas
• Assegurar uma adequada coerência
entre os projectos de
requalificação de zonas de
acostagem e/ou de beneficiação de
estruturas de apoio às actividades
de recreio náutico (RA9.2x e
RA14x, em particular) com o
previsto Estudo de mobilidade e
navegabilidade (RA11.1)
• Assegurar alguma selectividade nos
montantes de investimento a
mobilizar para efeito de
requalificação de zonas de
acostagem, apostando sobretudo
em projectos demonstrativos ou
âncora, com escala e alcance
regional
• Articular os vários investimentos
previstos em zonas de acostagem
(e áreas envolventes) com outros
projectos em curso ou previstos,
inclusive no próprio PEIRVRA
(exemplo: RA12.x – Reordenamento
e qualificação de frentes lagunares)
• Garantir uma lógica de
funcionamento em rede e a
multifuncionalidade das zonas de
acostagem
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Favorecer o
desenvolvimento
do Turismo de
Natureza
enquanto produto
turístico
estratégico para a
Região Centro
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• O PEIRVRA prevê a criação de 3 novos equipamentos
destinados a actividades de divulgação, educação e
sensibilização ambiental, a localizar em S. Jacinto, na
Pateira de Fermentelos e junto ao rio Vouga
(reconversão da antiga estação de comboios da
Paradela) (RA7.x)
• Dado que apenas existe uma estrutura deste tipo no
território a intervencionar (centro de acolhimento da
RNDSJ), estará em causa um aumento de 300% da
dotação existente em termos de centros de
interpretação e divulgação ambiental (cf. Quadro II.10,
Anexo II)
• Paralelamente, está prevista a beneficiação da «casa
abrigo» da RNDSJ (entre outras infra-estruturas), o
que permite criar uma oferta de Empreendimentos de
Turismo de Natureza complementar aos parques de
campismo existentes, bem como o desenvolvimento
de um Plano de circuitos de descoberta dos valores
ambientais da Ria (RA13.2)

Oportunidades

• Reforço da atractividade da
Ria de Aveiro em termos
de Turismo de Natureza,
em coerência com os
objectivos estratégicos do
PENT e do Plano
Intermunicipal UNIR@RIA
(+++)
• Criação de melhores
condições para o
desenvolvimento de acções
de educação e
sensibilização ambiental
(+++)

Riscos

• Reduzida eficácia
do Plano de
circuitos de
descoberta, caso
não seja
implementado de
forma concertada
e integrada com
outros projectos
previstos no
PEIRVRA (--)
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Medidas específicas
• Articular o desenvolvimento do
Plano de circuitos de descoberta
(RA13.2) com os projectos,
nomeadamente, de Preservação e
requalificação dos valores naturais
(RA7.x) e de criação de uma via
ciclável regional (RA11.3), entre
outros
• Articular esse Plano de circuitos de
descoberta também com o Plano de
marketing territorial (RA13.1), em
particular no que se refere à
definição da sinalética informativa
• Articular os vários projectos com
interesse em termos de turismo de
natureza com outras iniciativas,
inclusive de iniciativa privada
(exemplo: Empreendimentos de
Turismo no Espaço Rural)
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Promover outras
actividades que
contribuam para a
divulgação,
promoção e
interpretação do
património natural
e cultural da Ria,
de modo a
potenciar o
carácter apelativo
das condições
naturais do
território e a
fortalecer a
identidade
histórico-cultural
e os elementos
agregadores da
comunidade
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• Para além dos efeitos cumulativos associados às várias
intervenções acima referidas, o PEIRVRA encerra um
conjunto de iniciativas adicionais com efeitos
(esperados) positivos em termos de promoção,
divulgação e reforço da identidade do território,
nomeadamente (cf. Quadro II.9, Anexo II):
 Criação de dois núcleos museológicos (Ílhavo e
Murtosa) e de um auditório polivalente na sede da
RNDSJ;
 Criação de um posto de informação turística
(Aveiro);
 Criação de dois equipamentos desportivos;
 Criação de 24 equipamentos diversos, incluindo
restaurantes, bares e quiosques, entre outros (não
especificados);
 Instalação de múltiplos painéis informativos, de
acordo com o previsto em (pelo menos) 10
projectos.

Oportunidades

• Promoção e divulgação do
património natural,
paisagístico e cultural da
Ria, de uma forma integrada
e orientada para o
fortalecimento das
identidades locais e
regionais (+++)

Riscos
• A valorização do
património
arquitectónico e
arqueológico,
nomeadamente
por via da
respectiva
reconversão para
novos usos, não é
uma preocupação
muito evidente ao
longo do plano de
intervenção do
PEIRVRA (--)
• As operações de
desassoreamento
de canais e
estabilização de
margens poderão
afectar diversas
ocorrências
patrimoniais,
nomeadamente,
testemunhos
náuticos (--)
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Medidas específicas

• Reforçar a componente de
valorização do património
arquitectónico e arqueológico em
projectos onde tal se afigure
relevante, tendo em vista o reforço
de identidades histórico-culturais
• As operações de desassoreamento
de canais, estabilização de margens
e outras a realizar na Ria deverão
ser precedidas de uma análise de
situação de forma a minimizar a
eventual afectação de ocorrências
patrimoniais
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Objectivos
Ambientais
Relevantes

Efeitos significativos

Promover a
coesão social e o
desenvolvimento
do tecido
empresarial local

• São esperados efeitos positivos significativos a muito
significativos em termos de criação e desenvolvimento
de micro e pequenas empresas, não apenas por efeito
do aumento da procura por actividades inseridas na
fileira da construção civil e obras públicas, mas
sobretudo pela requalificação do espaço público
(praias, frentes marítimas e lagunares, etc.), que
acarretará acréscimos sustentados de procura por
actividades de restauração, comércio e serviços de
proximidade

Oportunidades

• Dinamização do tecido
empresarial local e regional,
num contexto de elevado
desemprego (+++)

Riscos

• Nada a assinalar

Medidas específicas

• Favorecer, nomeadamente através
de protocolo(s) entre os Centros
de Emprego de Aveiro e Águeda e
os promotores de projectos
inseridos no PEIRVRA, o
encaminhamento de
desempregados residentes nas
respectivas áreas de intervenção

Legenda:
Risco
Oportunidade
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Elevado(a)
--+++

Médio(a)
-++

Baixo(a)
+
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8. Cenários Alternativos de Desenvolvimento
O PEIRVRA não inclui opções estratégicas ou cenários alternativos de desenvolvimento, apresentando tãosomente uma única visão estratégica (afirmação da Ria de Aveiro como espaço de “múltiplas vivências,
economicamente dinâmica e ambientalmente preservada”) concretizada através dos objectivos e eixos
estratégicos – de natureza complementar – descritos nas secções 4.3 e 4.4 do presente relatório.
Não obstante, e tendo em vista o cumprimento do n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de
Junho – que refere a necessidade do Relatório Ambiental considerar “alternativas razoáveis [ao plano ou
programa em avaliação] que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial
respectivos” – bem como as Orientações para a Avaliação Ambiental Estratégica de Planos e Programas
em termos de Conservação da Natureza e da Biodiversidade do ICNB (Silva et al., 2008), ao longo do
presente capítulo identificam-se os principais riscos e oportunidades associados a dois cenários
alternativos de desenvolvimento face ao cenário de plena concretização do PEIRVRA, já abordado ao longo
do Capítulo 7 e que, por conveniência de exposição, será designado de ora adiante como Cenário C.
Tratam-se de dois cenários (A e B) que envolvem uma intervenção menos proactiva face à plena
concretização do PEIRVRA. Em ambos os casos pressupõe-se, em primeiro lugar, que uma parte das
actividades associadas ao PEIRVRA não se realizaria dado corresponder a projectos/acções que
resultaram directamente de dinâmicas intrínsecas ao mesmo, ou que muito dificilmente se concretizariam
sem o suporte de um plano estratégico e operativo desse tipo.
Os cenários A e B pressupõem, em segundo lugar, que mesmo no caso dos projectos que se realizariam
independentemente da aprovação do PEIRVRA – por resultarem, ou de estratégias/instrumentos de gestão
territorial (nomeadamente, o POOC Ovar – Marinha Grande) cuja concretização foi assumida politicamente
como prioritária independentemente da concretização do PEIRVRA, ou de dinâmicas próprias de entidades
como o INAG, a Administração do Porto de Aveiro ou os municípios e suas associações (Plano
Intermunicipal UNIR@RIA, em particular) – perder-se-iam os efeitos sinergéticos intrínsecos ao PEIRVRA,
isto é, decorrentes de uma implementação das várias actividades de forma integrada e com um nível
superior articulação entre os vários actores envolvidos.
A distinção entre os cenários A e B faz-se, unicamente, através do conjunto de projectos que, em todo o
caso, avançariam sem a aprovação do PEIRVRA, que é mais limitado no caso do Cenário A face ao Cenário
B (cf. secções seguintes).
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8.1. Cenário A
8.1.1. Descrição
No Cenário A, tal como no Cenário B (cf. Secção 8.2.1), nem todos os projectos associados ao Plano de
Intervenção da Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro se concretizariam, nomeadamente, por resultarem
de dinâmicas intrínsecas ao próprio PEIRVRA ou por serem de muito dificil concretização sem o suporte de
um plano desse tipo. Assim, no Cenário A (e B) perdem-se as oportunidades de requalificação ambiental e
de desenvolvimento sustentável associadas aos seguintes projectos: 7
•

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico (RA1.2)

•

Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos
(RA3);

•

Estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina (RA4);

•

Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria (RA5);

•

Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da Ria
(RA6);

•

Requalificação e valorização do Sítio da Barrinha de Esmoriz (RA7.3);

•

Requalificação e valorização do Sítio do Rio Vouga (RA7.4);

•

Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas (RA8);

•

Reordenamento e valorização da actividade piscatória: Núcleos piscatórios lagunares
(RA9.2);

•

Requalificação da Praia da Maceda (RA10c);

•

Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna (RA11.1);

•

Reordenamento e qualificação das frentes lagunares (RA12):

•



Frente lagunar de Estarreja (RA12.3) (parcialmente);



Frente lagunar de Ílhavo (RA12.5) (parcialmente);

Plano de marketing territorial (RA13.1).

Paralelamente, no Cenário A perdem-se também as oportunidades associadas aos seguintes projectos 8,
inseridos no Plano Intermunicipal UNIR@RIA:
•

Requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e Frossos (RA7.1);

7

Naturalmente, também se evitam os riscos associados a estes projectos.

8

Cf. nota de rodapé anterior.
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•

Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar (RA7.2);

•

Requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
(RA7.5);

•

Balizamento e sinalização dos canais de navegação (RA11.2);

•

Criação de via ciclável como forma de vivência da Ria (RA11.3);

•

Reordenamento e qualificação das frentes lagunares (RA12):


Frente lagunar de Ovar (RA12.1);



Frente lagunar da Murtosa (RA12.2);



Frente lagunar de Estarreja (RA12.3) (parcialmente);



Frente lagunar de Aveiro (RA12.4);



Frente lagunar de Ílhavo (RA12.5) (parcialmente);



Frente lagunar de Vagos (RA12.6);



Frente ribeirinha de Mira (RA12.7).

•

Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria – “Portas da Ria” (RA13.2);

•

Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico (RA14).

Contudo, no Cenário A haveria sempre lugar à concretização dos projectos previstos no POOC Ovar –
Marinha Grande/Plano de Acção para o Litoral 2007-2013, isto é:
•

Protecção e recuperação do sistema dunar (RA1.1);

•

Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça (RA2);

•

Reordenamento e valorização da actividade piscatória: Núcleos piscatórios marítimos
(RA9.1);

•

Criação de infra-estruturas de apoio ao uso turístico balnear/requalificação de praias
(RA10x, com excepção da Praia da Maceda – RA10c, cuja requalificação não foi prevista pelo
POOC).

Em todo o caso, perder-se-iam os efeitos positivos sinergéticos intrínsecos a uma implementação, de
forma integrada e com um nível superior articulação entre os vários actores envolvidos, que o PEIRVRA
propicia.
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8.1.2. Riscos
Os projectos associados ao Cenário A, ou seja, que visam a implementação do POOC Ovar – Marinha
Grande, encerram um conjunto relativamente confinado de riscos ambientais, a saber:
•

Necessidade de intervenções periódicas de recuperação dunar e dependência das
intervenções de recuperação dunar das características físicas, do grau de contaminação, do
volume de sedimentos disponíveis e da periodicidade das dragagens de manutenção na
área de jurisdição do Porto de Aveiro (risco de grau moderado a elevado);

•

Perturbação de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de reforço
do cordão dunar (risco de grau moderado);

•

Perturbação directa associada ao aumento das actividades humanas em espaços sensíveis
(risco de grau moderado);

•

Potencial desarticulação entre as várias intervenções previstas ao nível dos espaços
balneares e frentes urbanas marítimas, fruto da complexidade e diferente natureza das
mesmas bem como das múltiplas entidades envolvidas (risco de grau elevado).

No entanto, o Cenário A, nomeadamente por concentrar as intervenções no litoral abdicando de todos os
projectos relativos ao espaço lagunar, não evita um conjunto significativo de riscos ambientais associados
à evolução da situação de referência, nomeadamente:
•

Permanência de lacunas ao nível de estudos científicos sobre a dinâmica costeira e lagunar
da região, que podem condicionar a escolha das melhores soluções em termos de defesa
costeira e melhoria do funcionamento hidrodinâmico da Ria (risco de grau médio);

•

Assoreamento progressivo da Ria de Aveiro, em especial dos canais e esteiros mais
interiores, com efeitos negativos na qualidade da água, no estado de conservação dos
habitats e nas espécies do sistema lagunar (risco de grau elevado);

•

Permanência da vulnerabilidade das frentes ribeirinhas a inundações (risco de grau médio);

•

Manutenção dos principais factores de ameaça associados à área classificada (SIC) da
Barrinha de Esmoriz (risco de grau elevado);

•

Manutenção dos principais factores de ameaça associados às áreas classificadas (SICs e
ZPE) (risco de grau médio);

•

Manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as espécies florísticas
com maior interesse do ponto de vista da conservação (risco de grau médio);

•

Deterioração das condições de utilização da Ria (assoreamento) e das infra-estruturas
associadas aos núcleos piscatórios (risco de grau elevado);
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•

Progressiva degradação das motas, diques e muros de protecção, impedindo o
desenvolvimento sustentável de actividades económicas ou outras nas antigas marinhas
(risco de grau elevado);

•

Progressiva intrusão salina dos terrenos agrícolas circundantes à Ria, fruto do aumento do
prisma de maré e da degradação/destruição das respectivas estruturas de protecção (risco
de grau elevado);

•

Manutenção, ou mesmo deterioração, das actuais condições de tráfego de embarcações na
Ria, com os riscos associados em termos de vidas humanas e ambiente (risco de grau
elevado);

•

Progressiva degradação dos locais de amarração de embarcações e das respectivas zonas
envolventes (risco de grau elevado);

•

Progressiva desqualificação das praias fluviais (risco de grau médio);

•

Permanência de importantes lacunas em termos de infra-estruturas de educação ambiental,
de Empreendimentos de Turismo de Natureza e de trilhos e percursos de interpretação e
contacto com a natureza e paisagem (risco de grau elevado).

8.1.3. Oportunidades
As oportunidades associadas ao Cenário A decorrem da concretização dos projectos previstos no POOC
Ovar – Marinha Grande/Plano de Acção para o Litoral 2007-2013. No entanto, essas oportunidades
manifestam-se, em geral, de forma menos intensa face ao caso do Cenário C (abordado ao longo do
Capítulo 7) fruto da ausência de um plano estratégico que garantiria, pelo menos em teoria, uma
intervenção mais integrada, articulada e sinergética.
Tratam-se das seguintes oportunidades, que se assumem como tendo grau moderado no âmbito do
Cenário A9:

9

•

Minimização do fenómeno erosivo a Sul do Porto de Aveiro;

•

Minimização dos eventos de galgamento oceânico;

Uma significativa parte das oportunidades listadas de seguida assumem um grau elevado no âmbito do Cenário C

(plena concretização do PEIRVRA), abordado ao longo do Capítulo 7 (cf. também Quadro 9.1, inserido no capítulo
seguinte).
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•

O reforço dos maciços dunares contribui, de forma indirecta, para a minimização do risco de
degradação da qualidade da água subterrânea e para o cumprimento dos objectivos
estipulados pela DQA e a Lei da Água para o Bom estado químico;

•

Melhoria funcional do cordão dunar na protecção costeira e lagunar e do seu valor
ecológico;

•

Organização do espaço de usufruto público (recreio e lazer) de forma a canalizar a pressão
antrópica para as áreas que apresentam, actualmente, um maior grau de artificialização;

•

Exploração de sinergias com o Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de
Esmoriz e de Cortegaça, bem como com vários PMOT previstos para a orla costeira;

•

Concretização da totalidade dos planos de praia previstos no POOC O-MG, complementando
as intervenções já realizadas na praia da Costa Nova e as demais intervenções previstas
para as frentes urbanas marítimas.

8.2. Cenário B
8.2.1. Descrição
No Cenário B parte-se do princípio que seria possível realizar, mesmo sem a aprovação do PEIRVRA, quer
os projectos previstos no POOC Ovar – Marinha Grande (tal como no Cenário A), quer os projectos
associados ao Plano Intermunicipal UNIR@RIA, que não foram considerados no Cenário A (cf. Secção
8.1.1).
Desta forma, no Cenário B estaria em causa a concretização, de forma não articulada/integrada, de um
conjunto mais vasto de projectos face ao Cenário A, a saber:
•

Protecção e recuperação do sistema dunar (RA1.1);

•

Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça (RA2);

•

Requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e Frossos (RA7.1);

•

Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar (RA7.2);

•

Requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
(RA7.5);

•

Reordenamento e valorização da actividade piscatória: Núcleos piscatórios marítimos
(RA9.1);
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•

Criação de infra-estruturas de apoio ao uso turístico balnear/requalificação de praias
(RA10x, com excepção da Praia da Maceda – RA10c, cuja requalificação não foi prevista pelo
POOC);

•

Balizamento e sinalização dos canais de navegação (RA11.2);

•

Criação de via ciclável como forma de vivência da Ria (RA11.3);

•

Reordenamento e qualificação das frentes lagunares (RA12):


Frente lagunar de Ovar (RA12.1);



Frente lagunar da Murtosa (RA12.2);



Frente lagunar de Estarreja (RA12.3) (parcialmente);



Frente lagunar de Aveiro (RA12.4);



Frente lagunar de Ílhavo (RA12.5) (parcialmente);



Frente lagunar de Vagos (RA12.6);



Frente ribeirinha de Mira (RA12.7).

•

Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria – “Portas da Ria” (RA13.2);

•

Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico (RA14).

Em todo o caso, e tal como acontece com o Cenário A, não seriam concretizados vários projectos,
especificamente associados ao PEIRVRA e/ou cuja concretização muito dificilmente ocorrerá sem um
plano estratégico e operativo desse tipo (cf. parte inicial da Secção 8.1.1).

8.2.2. Riscos
Os projectos associados ao Cenário B encerram vários riscos, nomeadamente:
•

Necessidade de intervenções periódicas de recuperação dunar e dependência das
intervenções de recuperação dunar das características físicas, do grau de contaminação, do
volume de sedimentos disponíveis e da periodicidade das dragagens de manutenção na
área de jurisdição do Porto de Aveiro (risco de grau moderado a elevado);

•

Alteração da morfologia e geometria do leito e do escoamento dinâmico de todo o sistema
da Ria (líquido e sedimentar) (risco de grau moderado);

•

Aumento do prisma de maré e potencial avanço da cunha salina e afectação dos aquíferos
costeiros (risco de grau moderado);
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•

Alterações temporárias potencialmente significativas da qualidade da água ao nível do
sistema lagunar com efeitos nocivos na fauna e flora, devido às acções de dragagem (risco
de grau moderado);

•

Perturbação de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de reforço
do cordão dunar (risco de grau moderado);

•

Perturbação de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de limpeza
de margens e dragagem de leitos (afectação da fauna bentónica – diminuição de efectivos
populacionais) (risco de grau moderado);

•

Perturbação directa associada ao aumento das actividades humanas em espaços sensíveis
(risco de grau moderado);

•

Aumento potencial da erosão das margens e da amplitude de maré em resultado das
dragagens a efectuar (risco de grau moderado);

•

Fomento das actividades da pesca e do marisqueio em moldes insustentáveis do ponto de
vista da conservação dos recursos, dado o crescimento das capturas que já se observa
actualmente (risco de grau moderado);

•

Potencial desarticulação entre as várias intervenções previstas ao nível dos espaços
balneares e frentes urbanas marítimas, fruto da complexidade e diferente natureza das
mesmas bem como das múltiplas entidades envolvidas (risco de grau elevado);

•

Perda do alcance global das iniciativas de requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas,
caso não seja assegurada uma lógica de conjunto e uma linguagem arquitectónica comum
(risco de grau elevado);

•

Reduzida eficácia do Plano de circuitos de descoberta, caso não seja implementado de
forma concertada e integrada com outros projectos previstos no PEIRVRA (risco de grau
moderado);

•

As operações de desassoreamento de canais e estabilização de margens poderão afectar
diversas ocorrências patrimoniais, nomeadamente, testemunhos náuticos (risco de grau
moderado).

Paralelamente, existem determinados riscos associados à evolução da situação de referência que
permaneceriam neste cenário, se bem que em menor número e/ou grau face ao caso do Cenário A:
•

Permanência de lacunas ao nível de estudos científicos sobre a dinâmica costeira e lagunar
da região, que podem condicionar a escolha das melhores soluções em termos de defesa
costeira e melhoria do funcionamento hidrodinâmico da Ria (risco de grau médio);
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•

Assoreamento progressivo da Ria de Aveiro, em especial dos canais e esteiros mais
interiores, com efeitos negativos na qualidade da água, no estado de conservação dos
habitats e nas espécies do sistema lagunar (risco de grau médio);

•

Manutenção dos principais factores de ameaça associados à área classificada (SIC) da
Barrinha de Esmoriz (risco de grau elevado);

•

Deterioração das condições de utilização da Ria (assoreamento) e das infra-estruturas
associadas aos núcleos piscatórios (risco de grau médio);

•

Progressiva degradação das motas, diques e muros de protecção, impedindo o
desenvolvimento sustentável de actividades económicas ou outras nas antigas marinhas
(risco de grau elevado);

•

Progressiva intrusão salina dos terrenos agrícolas circundantes à Ria, fruto do aumento do
prisma de maré e da degradação/destruição das respectivas estruturas de protecção (risco
de grau elevado);

•

Manutenção, ou mesmo deterioração, das actuais condições de tráfego de embarcações na
Ria, com os riscos associados em termos de vidas humanas e ambiente (risco de grau
elevado);

•

Progressiva degradação dos locais de amarração de embarcações e das respectivas zonas
envolventes (risco de grau médio).

8.2.3. Oportunidades
Ao Cenário B estão associadas as oportunidades relativas ao Cenário A, acrescidas de outras
oportunidades que decorrem dos projectos em espaço lagunar ausentes no caso do Cenário A. Também no
presente caso estão em causa oportunidades de grau moderado, fruto da ausência dos efeitos
sinergéticos que são exclusivo do Cenário C (plena concretização do PEIRVRA).
Assim, as principais oportunidades ao Cenário B são as seguintes:
•

Minimização do fenómeno erosivo a Sul do Porto de Aveiro;

•

Minimização dos eventos de galgamento oceânico;

•

Possibilidade de realização de uma intervenção concertada ao nível costeiro, lagunar e
ribeirinho, considerando diversas valências que contribuem para a qualificação das
paisagens;

•
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•

Minimização da poluição nos solos e meios hídricos;

•

Reordenamento e requalificação paisagística do DPH;

•

Reordenamento e valorização da actividade piscatória, das frentes lagunares e das
estruturas de apoio às actividades de recreio náutico;

•

O reforço dos maciços dunares contribui, de forma indirecta, para a minimização do risco de
degradação da qualidade da água subterrânea e para o cumprimento dos objectivos
estipulados pela DQA e a Lei da Água para o Bom estado químico;

•

Contribuição para a implementação de procedimentos de gestão no âmbito das orientações
do Plano Sectorial Rede Natura 2000;

•

Melhoria funcional do cordão dunar na protecção costeira e lagunar e do seu valor
ecológico;

•

Manutenção da integridade ecológica e diversidade de habitats do sistema lagunar, a médio
prazo;

•

Organização do espaço de usufruto público (recreio e lazer) de forma a canalizar a pressão
antrópica para as áreas que apresentam, actualmente, um maior grau de artificialização;

•

Promoção da consciência e educação ambientais dos visitantes da área e transmissão dos
valores naturais que ocorrem na mesma;

•

Melhoria do estado de conservação dos corredores ripícolas;

•

Requalificação do coberto vegetal no sentido da valorização ecológica;

•

Contribuição para o controlo e/ou erradicação das espécies vegetais classificadas como
invasoras existentes nos locais intervencionados;

•

Melhoria do estado de conservação de habitats ribeirinhos e dulçaquícolas;

•

Aumento do valor paisagístico das áreas classificadas;

•

Intervenção, de uma forma integrada, nos principais núcleos piscatórios marítimos e
lagunares da Ria de Aveiro, assegurando as necessárias condições para o desenvolvimento
das actividades tradicionais da pesca e do marisqueio;

•

Exploração de sinergias com o Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de
Esmoriz e de Cortegaça, bem como com vários PMOT previstos para a orla costeira;

•

Concretização da totalidade dos planos de praia previstos no POOC O-MG, complementando
as intervenções já realizadas na praia da Costa Nova e as demais intervenções previstas
para as frentes urbanas marítimas;

•

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de náutica de recreio e de actividades
marítimo-turísticas ou de lazer relacionados com o usufruto do meio hídrico, em coerência
com objectivos estratégico do Plano Intermunicipal UNIR@RIA;
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•

Concretização plena dos objectivos do Plano Intermunicipal UNIR@RIA no âmbito da
requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas e da via regional ciclável,
complementando algumas intervenções já em curso ou previstas pelos municípios;

•

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de Turismo de Natureza, em coerência
com os objectivos estratégicos do PENT e do Plano Intermunicipal UNIR@RIA;

•

Criação de melhores condições para o desenvolvimento de acções de educação e
sensibilização ambiental;

•

Promoção e divulgação do património natural, paisagístico e cultural da Ria, de uma forma
integrada e orientada para o fortalecimento das identidades locais e regionais;

•
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9. Avaliação Global
Ao longo do presente capítulo efectua-se um balanço entre os riscos e oportunidades associados aos
seguintes cenários alternativos de desenvolvimento (cf. Capítulo 8):
•

Cenário A: concretização, de forma não integrada entre projectos e não articulada entre
actores, dos projectos previstos no PEIRVRA que decorrem do POOC Ovar – Marinha
Grande/Plano de Acção para o Litoral 2007-2013;

•

Cenário B: concretização, também de forma não integrada/articulada, dos projectos
inseridos no PEIRVRA que decorrem, quer do POOC Ovar – Marinha Grande, quer do Plano
Intermunicipal UNIR@RIA;

•

Cenário C: concretização, de forma integrada e articulada, da totalidade dos projectos
previstos no PEIRVRA.

9.1. Riscos
Os três cenários considerados (A, B e C) têm em comum a inclusão dos projectos associados ao POOC
Ovar – Marinha Grande/Plano de Acção para o Litoral 2007-2013: Protecção e recuperação do sistema
dunar (RA1.1); Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça (RA2); Núcleos
piscatórios

marítimos

(RA9.1);

e

Criação

de

infra-estruturas

de

apoio

ao

uso

turístico

balnear/requalificação de praias (RA10). Desta forma, também partilham o conjunto de riscos associado a
esses projectos, ou seja (cf. Quadro 9.1.2):
•

Necessidade de intervenções periódicas de recuperação dunar e dependência das
intervenções de recuperação dunar das características físicas, do grau de contaminação, do
volume de sedimentos disponíveis e da periodicidade das dragagens de manutenção na
área de jurisdição do Porto de Aveiro (risco de grau moderado a elevado, mais acentuado
nos cenários A e B);

•

Perturbação de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de reforço
do cordão dunar (risco de grau moderado);

•

Perturbação directa associada ao aumento das actividades humanas em espaços sensíveis
(risco de grau moderado);

•

Potencial desarticulação entre as várias intervenções previstas ao nível dos espaços
balneares e frentes urbanas marítimas, fruto da complexidade e diferente natureza das
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mesmas bem como das múltiplas entidades envolvidas (risco de grau elevado nos cenários
A e B e de grau moderado no Cenário C).
Por não implicar a concretização de outros projectos, o Cenário A (o menos interventivo dos três em
análise), apesar de evitar alguns riscos associados aos demais cenários, herda os riscos latentes à
evolução perspectivada para a situação de referência, que são grandemente evitados pelo Cenário C (o
mais interventivo). Tratam-se dos seguintes riscos (cf. Quadro 9.1.2):
•

Permanência de lacunas ao nível de estudos científicos sobre a dinâmica costeira e lagunar
da região, que podem condicionar a escolha das melhores soluções em termos de defesa
costeira e melhoria do funcionamento hidrodinâmico da Ria (risco de grau médio);

•

Assoreamento progressivo da Ria de Aveiro, em especial dos canais e esteiros mais
interiores, com efeitos negativos na qualidade da água, no estado de conservação dos
habitats e nas espécies do sistema lagunar (risco de grau elevado);

•

Permanência da vulnerabilidade das frentes ribeirinhas a inundações (risco de grau médio);

•

Manutenção dos principais factores de ameaça associados à área classificada (SIC) da
Barrinha de Esmoriz (risco de grau elevado);

•

Manutenção dos principais factores de ameaça associados às áreas classificadas (SICs e
ZPE) (risco de grau médio);

•

Manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as espécies florísticas
com maior interesse do ponto de vista da conservação (risco de grau médio);

•

Deterioração das condições de utilização da Ria (assoreamento) e das infra-estruturas
associadas aos núcleos piscatórios (risco de grau elevado);

•

Progressiva degradação das motas, diques e muros de protecção, impedindo o
desenvolvimento sustentável de actividades económicas ou outras nas antigas marinhas
(risco de grau elevado);

•

Progressiva intrusão salina dos terrenos agrícolas circundantes à Ria, fruto do aumento do
prisma de maré e da degradação/destruição das respectivas estruturas de protecção (risco
de grau elevado);

•

Manutenção, ou mesmo deterioração, das actuais condições de tráfego de embarcações na
Ria, com os riscos associados em termos de vidas humanas e ambiente (risco de grau
elevado);

•

Progressiva degradação dos locais de amarração de embarcações e das respectivas zonas
envolventes (risco de grau elevado);

•
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•

Permanência de importantes lacunas em termos de infra-estruturas de educação ambiental,
de Empreendimentos de Turismo de Natureza e de trilhos e percursos de interpretação e
contacto com a natureza e paisagem (risco de grau elevado).

O Cenário B evita alguns destes riscos dado implicar uma intervenção, não apenas na faixa litoral (como os
demais cenários), mas também na zona lagunar (cf. Quadro 9.1.2). No entanto, o Cenário B encerra outros
riscos, que decorrem, em alguns casos, da ausência de articulação e/ou integração pespectivada para o
Cenário C (de plena concretização do PEIRVRA):
•

Alteração da morfologia e geometria do leito e do escoamento dinâmico de todo o sistema
da Ria (líquido e sedimentar) (risco de grau moderado, partilhado pelos cenários B e C);

•

Aumento do prisma de maré e potencial avanço da cunha salina e afectação dos aquíferos
costeiros (risco de grau moderado);

•

Alterações temporárias potencialmente significativas da qualidade da água ao nível do
sistema lagunar com efeitos nocivos na fauna e flora, devido às acções de dragagem (risco
de grau moderado, partilhado pelos cenários B e C);

•

Perturbação de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de limpeza
de margens e dragagem de leitos (afectação da fauna bentónica – diminuição de efectivos
populacionais) (risco de grau moderado, partilhado pelos cenários B e C);

•

Aumento potencial da erosão das margens e da amplitude de maré em resultado das
dragagens a efectuar (risco de grau moderado);

•

Fomento das actividades da pesca e do marisqueio em moldes insustentáveis do ponto de
vista da conservação dos recursos, dado o crescimento das capturas que já se observa
actualmente (risco de grau moderado, também partilhado pelos mesmos cenários);

•

Perda do alcance global das iniciativas de requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas,
caso não seja assegurada uma lógica de conjunto e uma linguagem arquitectónica comum
(risco de grau elevado no Cenário B e de grau moderado no Cenário C);

•

Reduzida eficácia do Plano de circuitos de descoberta, caso não seja implementado de
forma concertada e integrada com outros projectos previstos no PEIRVRA (risco de grau
moderado em ambos os cenários);

•

As operações de desassoreamento de canais e estabilização de margens poderão afectar
diversas ocorrências patrimoniais, nomeadamente, testemunhos náuticos (risco de grau
moderado em ambos os cenários).

O Cenário C, para além dos riscos acima indicados, acarreta alguns riscos específicos, que não são alheios
ao facto desse cenário envolver um conjunto mais alargado de projectos/acções face ao Cenário B (e A):
•
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arte, infra-estruturas de abastecimento, saneamento, telecomunicações, electricidade, gás e
pipelines) (risco de grau moderado);
•

Reduzida eficácia dos estudos e planos que visam uma utilização sustentável dos recursos
da Ria, caso não sejam implementados de forma concertada e em parceria (risco de grau
moderado);

•

A disseminação do investimento por múltiplas zonas de acostagem (e respectivas
envolventes) pode limitar o alcance global da intervenção (risco de grau moderado);

•

Reduzida eficácia do Estudo de mobilidade e navegabilidade, caso não seja complementado
com outras iniciativas para além do projecto de Balizamento e sinalização dos canais de
navegação (risco de grau moderado);

•

A valorização do património arquitectónico e arqueológico, nomeadamente por via da
respectiva reconversão para novos usos, não é uma preocupação muito evidente ao longo
do plano de intervenção do PEIRVRA (risco de grau moderado).

Em suma, como revela quadro seguinte, o Cenário C, de plena concretização do PEIRVRA, é aquele que
minimiza o número de riscos (18), caracterizando-se ainda pela ausência de riscos de grau elevado. O
cenário com mais riscos associados (24) é o B, apesar de os riscos de grau elevado serem mais frequentes
no Cenário A face ao B (11 e 7, respectivamente).
Quadro 9.1.1 – N.º de riscos de grau elevado e moderado por Factor Crítico de Desisão segundo o cenário
alternativo de desenvolvimento

Riscos

Elevados

Factores Críticos de Decisão

A

B

C

FCD 1 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais

1

1

0

FCD 2 – Recursos Hídricos

1

0

0

FCD 3 – Conservação da Natureza e Preserv. Paisagem

2

1

0

FCD 4 – Competitividade e Desenvolvimento Sustentável

7

5

0

11

7

0

FCD 1 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais

3

3

2

FCD 2 – Recursos Hídricos

1

3

3

FCD 3 – Conservação da Natureza e Preserv. Paisagem

4

6

5

FCD 4 – Competitividade e Desenvolvimento Sustentável

1

5

9

Sub-total

9

17

19

20

24

19

Sub-total

Moderados

Total
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Cenários
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Quadro 9.1.2 – Matriz de Riscos e Oportunidades (de grau elevado e médio) associados aos cenários
alternativos de desenvolvimento (A, B e C)

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

167

Quadro 9.1.2 – Matriz de Riscos e Oportunidades (de grau elevado e médio) associados aos cenários alternativos de desenvolvimento (A, B e C)

Riscos

Factor
Crítico de
Decisão

Descrição
Manutenção das situações de erosão, com consequente recuo da linha de costa (perda de território e afectação
de núcleos urbanos localizados em zonas ameaçadas pelo mar - que se acentuará com a previsível elevação do
nível médio do mar / alterações climáticas)

FCD 1 –
Dinâmica
Costeira e
Riscos
Ambientais

Lacunas existentes ao nível dos estudos científicos sobre a dinâmica costeira e lagunar da região podem
condicionar a escolha das melhores soluções em termos de defesa costeira e melhoria do funcionamento
hidrodinâmico da Ria

Oportunidades
Cenários Alternativos
A

B

C

B

A

Descrição
Minimização do fenómeno erosivo, em especial a Sul do Porto de Aveiro, pela implementação
de acções relevantes de reforço e requalificação dunar
Minimização dos eventos de galgamento oceânico
Melhor fundamentação e eficácia na selecção de locais preferenciais para o reforço dos sistemas
dunares e na definição das condições de intervenção na zona costeira e lagunar

Dependência das intervenções de recuperação dunar das características físicas, do grau de contaminação e do
volume de sedimentos a disponibilizar pela Administração do Porto de Aveiro
Necessidade de intervenções periódicas de recuperação dunar

FCD 2 –
Recursos
Hídricos

Assoreamento progressivo da Ria de Aveiro, em especial dos canais e esteiros mais interiores, com efeitos
negativos na qualidade da água

Minimização do processo de assoreamento

Alteração da morfologia e geometria do leito e do escoamento dinâmico de todo o sistema da Ria (líquido e
sedimentar)

Requalificação, limpeza e protecção de margens

Interferência com infra-estruturas antropogénicas da área de intervenção (obras de arte, infra-estruturas de
abastecimento, saneamento, telecomunicações, electricidade, gás e pipelines)

Diminuição do risco de erosão dos taludes das margens através da sua requalificação

Vulnerabilidade das frentes ribeirinhas a inundações

Minimização da poluição nos solos e meios hídricos
Reordenamento e requalificação paisagística do DPH
Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas
Reordenamento e valorização da actividade piscatória, das frentes lagunares e das estruturas de
apoio às actividades de recreio náutico
Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na Ria

Aumento do prisma de maré e potencial avanço da cunha salina e afectação dos aquíferos costeiros

Legenda:
Risco
Oportunidade

Elevado(a)

O reforço dos maciços dunares contribui, de forma indirecta, para a minimização do risco de
degradação da qualidade da água subterrânea e para o cumprimento dos objectivos estipulados
pela DQA e a Lei da Água para o Bom estado químico

Médio(a)
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Riscos

Factor
Crítico de
Decisão

FCD 3 –
Conservação da
Natureza e
Preservação da
Paisagem

Descrição

Oportunidades
Cenários Alternativos
A

B

C

B

A

Descrição

Manutenção dos principais factores de ameaça associados à área classificada (SIC) da Barrinha de Esmoriz

Possibilidade de realização de uma intervenção concertada ao nível costeiro, lagunar e
ribeirinho, considerando diversas valências que contribuem para a qualificação das paisagens

Assoreamento progressivo da Ria de Aveiro, em especial dos canais e esteiros mais interiores, com efeitos
negativos no estado de conservação dos habitats e nas espécies do sistema lagunar, em particular da avifauna

Desassoreamento progressivo do sistema lagunar da Ria de Aveiro

Manutenção dos principais factores de ameaça associados às áreas classificadas (SICs e ZPE)

Contribuição para a implementação de procedimentos de gestão no âmbito das orientações do
Plano Sectorial Rede Natura 2000

Manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as espécies florísticas com maior interesse do
ponto de vista da conservação

Melhoria funcional do cordão dunar na protecção dos habitats costeiro e lagunares e do seu
valor ecológico

Alterações temporárias potencialmente significativas da qualidade da água ao nível do sistema lagunar, com efeitos
nocivos na fauna e flora, devido às acções de dragagem

Melhoria das condições de escoamento e da qualidade da água da Ria de Aveiro, a médio prazo,
com efeitos positivos para as comunidades biológicas

Perturbação temporária de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções de reforço do cordão
dunar

Manutenção da integridade ecológica e diversidade de habitats do sistema lagunar, a médio
prazo

Perturbação temporária de habitats sensíveis e respectivas comunidades durante as acções dragagem de leitos e
limpeza de margens (afectação no caso da fauna bentónica – diminuição de efectivos populacionais)

Organização do espaço de usufruto público (recreio e lazer) de forma a canalizar a pressão
antrópica para as áreas que apresentam, actualmente, um maior grau de artificialização

Perturbação directa associada ao aumento das actividades humanas em espaços sensíveis

Promoção da consciência e educação ambientais dos visitantes da área e transmissão dos
valores naturais que ocorrem na mesma

Aumento potencial da erosão das margens e da amplitude de maré em resultado das dragagens a efectuar

Melhoria do estado de conservação dos corredores ripícolas
Requalificação do coberto vegetal no sentido da valorização ecológica
Contribuição para o controlo e/ou erradicação das espécies vegetais classificadas como
invasoras existentes nos locais intervencionados
Melhoria do estado de conservação de habitats ribeirinhos e dulçaquícolas
Aumento do valor paisagístico das áreas classificadas

Legenda:
Risco
Oportunidade
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Elevado(a)

Médio(a)
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Riscos
Factor Crítico
de Decisão

Descrição

Oportunidades
Cenários Alternativos
A

B

C

B

Descrição

A

Fomento das actividades da pesca e do marisqueio em moldes porventura insustentáveis do ponto de vista da
conservação dos recursos, dado o crescimento das capturas que já se observa actualmente

Definição, de uma forma integrada, de uma estratégia e plano de intervenção que visa uma
utilização mais sustentável dos recursos naturais da Ria de Aveiro

Deterioração das condições de utilização da Ria (assoreamento) e das infra-estruturas associadas aos núcleos
piscatórios

Intervenção, de uma forma integrada, nos principais núcleos piscatórios marítimos e lagunares
da Ria de Aveiro, assegurando as necessárias condições para o desenvolvimento das actividades
tradicionais da pesca e do marisqueio

Progressiva degradação das motas, diques e muros de protecção, impedindo o desenvolvimento sustentável de
actividades económicas ou outras nas antigas marinhas

Recuperação das infra-estruturas de protecção do Salgado de Aveiro, garantindo as condições
de base para o seu desenvolvimento futuro em termos produtivos, turísticos e culturais

Progressiva intrusão salina dos terrenos agrícolas circundantes à Ria, fruto do aumento do prisma de maré e da
degradação/destruição das respectivas estruturas de protecção
Reduzida eficácia dos estudos e planos que visam uma utilização sustentável dos recursos da Ria, caso não sejam
implementados de forma concertada e em parceria

Potencial desarticulação entre as várias intervenções previstas ao nível dos espaços balneares e frentes urbanas
marítimas, fruto da complexidade e diferente natureza das mesmas bem como das múltiplas entidades envolvidas

FCD 4 –
Competitividade e
Desenvolvimento
Sustentável

Legenda:
Risco
Oportunidade

Exploração de sinergias com o Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de Esmoriz e
de Cortegaça, bem como com vários PMOT previstos para a orla costeira
Concretização da totalidade dos planos de praia previstos no POOC O-MG, complementando
as intervenções já realizadas na praia da Costa Nova e as demais intervenções previstas para as
frentes urbanas marítimas

Manutenção, ou mesmo deterioração, das actuais condições de tráfego de embarcações na Ria, com os riscos
associados em termos de vidas humanas e ambiente

Ordenamento dos fluxos e das diversas tipologias de tráfego marítimo e fluvial na Ria de Aveiro,
com diminuição do risco de ocorrência de acidentes

Progressiva degradação dos locais de amarração de embarcações e das respectivas zonas envolventes

Garantia das condições necessárias para a eventual (sub)concessão das infra-estruturas de
acostagem, em coerência com as OESMP

A disseminação do investimento por múltiplas zonas de acostagem (e respectivas envolventes) pode limitar o
alcance global da intervenção

Requalificação da rede de zonas de acostagem da Ria de Aveiro bem como das respectivas áreas
terrestres envolventes, debelando as necessidades existentes em termos de conservação,
reconversão de usos e melhoria das condições de operação

Reduzida eficácia do Estudo de mobilidade e navegabilidade, caso não seja complementado com outras iniciativas
para além do projecto de Balizamento e sinalização dos canais de navegação

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de náutica de recreio e de actividades
marítimo-turísticas ou de lazer relacionados com o usufruto do meio hídrico, em coerência com
objectivos estratégico do Plano Intermunicipal UNIR@RIA

Progressiva desqualificação das praias fluviais

Requalificação de algumas praias lagunares

Perda do alcance global das iniciativas de requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas, caso não seja
assegurada uma lógica de conjunto e uma linguagem arquitectónica comum

Concretização plena dos objectivos do Plano Intermunicipal UNIR@RIA no âmbito da
requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas e da via regional ciclável, complementando
algumas intervenções já em curso ou previstas pelos municípios

Permanência de importantes lacunas em termos de infra-estruturas de educação ambiental, de Empreendimentos
de Turismo de Natureza e de trilhos e percursos de interpretação e contacto com a natureza e paisagem

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de Turismo de Natureza, em coerência
com os objectivos estratégicos do PENT e do Plano Intermunicipal UNIR@RIA

Reduzida eficácia do Plano de circuitos de descoberta, caso não seja implementado de forma concertada e integrada
com outros projectos previstos no PEIRVRA

Criação de melhores condições para o desenvolvimento de acções de educação e sensibilização
ambiental

A valorização do património arquitectónico e arqueológico, nomeadamente por via da respectiva reconversão
para novos usos, não é uma preocupação muito evidente ao longo do plano de intervenção do PEIRVRA

Promoção e divulgação do património natural, paisagístico e cultural da Ria, de uma forma
integrada e orientada para o fortalecimento das identidades locais e regionais

As operações de desassoreamento de canais e estabilização de margens poderão afectar diversas ocorrências
patrimoniais, nomeadamente, testemunhos náuticos

Dinamização do tecido empresarial local e regional, num contexto de elevado desemprego

Elevado(a)

Médio(a)
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9.2. Oportunidades
Naturalmente, os três cenários (A, B e C) também partilham as oportunidades associadas aos projectos
comuns que decorrem do POOC Ovar – Marinha Grande, ou seja:
•

Minimização do fenómeno erosivo a Sul do Porto de Aveiro;

•

Minimização dos eventos de galgamento oceânico;

•

O reforço dos maciços dunares contribui, de forma indirecta, para a minimização do risco de
degradação da qualidade da água subterrânea e para o cumprimento dos objectivos
estipulados pela DQA e a Lei da Água para o Bom estado químico;

•

Melhoria funcional do cordão dunar na protecção costeira e lagunar e do seu valor
ecológico;

•

Organização do espaço de usufruto público (recreio e lazer) de forma a canalizar a pressão
antrópica para as áreas que apresentam, actualmente, um maior grau de artificialização;

•

Exploração de sinergias com o Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de
Esmoriz e de Cortegaça, bem como com vários PMOT previstos para a orla costeira;

•

Concretização da totalidade dos planos de praia previstos no POOC O-MG, complementando
as intervenções já realizadas na praia da Costa Nova e as demais intervenções previstas
para as frentes urbanas marítimas.

Paralelamente, os cenários B e C partilham um conjunto de oportunidades dado partilharem outros
projectos, associados ao Plano Intermunicipal UNIR@RIA:
•

Possibilidade de realização de uma intervenção concertada ao nível costeiro, lagunar e
ribeirinho, considerando diversas valências que contribuem para a qualificação das
paisagens;

•

Requalificação, limpeza e protecção de margens;

•

Minimização da poluição nos solos e meios hídricos;

•

Reordenamento e requalificação paisagística do DPH;

•

Reordenamento e valorização da actividade piscatória, das frentes lagunares e das
estruturas de apoio às actividades de recreio náutico;

•

Contribuição para a implementação de procedimentos de gestão no âmbito das orientações
do Plano Sectorial Rede Natura 2000;

•

Manutenção da integridade ecológica e diversidade de habitats do sistema lagunar, a médio
prazo;
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•

Promoção da consciência e educação ambientais dos visitantes da área e transmissão dos
valores naturais que ocorrem na mesma;

•

Melhoria do estado de conservação dos corredores ripícolas;

•

Requalificação do coberto vegetal no sentido da valorização ecológica;

•

Contribuição para o controlo e/ou erradicação das espécies vegetais classificadas como
invasoras existentes nos locais intervencionados;

•

Melhoria do estado de conservação de habitats ribeirinhos e dulçaquícolas;

•

Aumento do valor paisagístico das áreas classificadas;

•

Intervenção, de uma forma integrada, nos principais núcleos piscatórios marítimos e
lagunares da Ria de Aveiro, assegurando as necessárias condições para o desenvolvimento
das actividades tradicionais da pesca e do marisqueio;

•

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de náutica de recreio e de actividades
marítimo-turísticas ou de lazer relacionados com o usufruto do meio hídrico, em coerência
com objectivos estratégico do Plano Intermunicipal UNIR@RIA;

•

Concretização plena dos objectivos do Plano Intermunicipal UNIR@RIA no âmbito da
requalificação das frentes lagunares e ribeirinhas e da via regional ciclável,
complementando algumas intervenções já em curso ou previstas pelos municípios;

•

Reforço da atractividade da Ria de Aveiro em termos de Turismo de Natureza, em coerência
com os objectivos estratégicos do PENT e do Plano Intermunicipal UNIR@RIA;

•

Criação de melhores condições para o desenvolvimento de acções de educação e
sensibilização ambiental;

•

Promoção e divulgação do património natural, paisagístico e cultural da Ria, de uma forma
integrada e orientada para o fortalecimento das identidades locais e regionais;

•

Dinamização do tecido empresarial local e regional, num contexto de elevado desemprego.

No entanto, como sugere o Quadro 9.1.2, estas oportunidades assumem, tipicamente, um grau mais
elevado no caso do Cenário C devido a uma implementação integrada (entre projectos) e articulada (entre
actores/entidades) dos projectos/acções que esse cenário partilha com os demais cenários considerados,
fruto da própria natureza estratégica do PEIRVRA bem como do modelo de gestão proposto para a
implementação do respectivo plano de intervenção – através de uma sociedade de capitais
exclusivamente públicos criada especificamente para o efeito (Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro,
S.A.).
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Aliás, essa maior gradação está, em certos casos (exemplo: Recuperação dunar e lagunar), associada às
sinergias que se estabelecerão com projectos exclusivos do Cenário C (Estudos de evolução e da dinâmica
costeira e estuarina, no mesmo exemplo).
Adicionalmente, o Cenário C encerra várias oportunidades de desenvolvimento específicas, fruto de um
conjunto mais vasto de projectos/acções face aos cenários A e B, nomeadamente (cf. Quadro 9.1.2):
•

Melhor fundamentação e eficácia na selecção de locais preferenciais para o reforço dos
sistemas dunares e na definição das condições de intervenção na zona costeira e lagunar
(oportunidade de grau elevado);

•

Minimização do processo de assoreamento do sistema lagunar da Ria de Aveiro (idem);

•

Diminuição do risco de erosão dos taludes das margens através da sua requalificação
(ibidem);

•

Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas (ibidem);

•

Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na Ria (ibidem);

•

Melhoria das condições de escoamento e da qualidade da água da Ria de Aveiro, a médio
prazo, com efeitos positivos para as comunidades biológicas (ibidem);

•

Definição, de uma forma integrada, de uma estratégia e plano de intervenção que visa uma
utilização mais sustentável dos recursos naturais da Ria de Aveiro (oportunidade de grau
moderado);

•

Recuperação das infra-estruturas de protecção do Salgado de Aveiro, garantindo as
condições de base para o seu desenvolvimento futuro em termos produtivos, turísticos e
culturais (idem);

•

Ordenamento dos fluxos e das diversas tipologias de tráfego marítimo e fluvial na Ria de
Aveiro, com diminuição do risco de ocorrência de acidentes (ibidem);

•

Garantia das condições necessárias para a eventual (sub)concessão das infra-estruturas de
acostagem, em coerência com as Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário
(OESMP) (ibidem);

•

Requalificação da rede de zonas de acostagem da Ria de Aveiro bem como das respectivas
áreas terrestres envolventes, debelando as necessidades existentes em termos de
conservação, reconversão de usos e melhoria das condições de operação (grau elevado);

•

Requalificação de algumas praias lagunares (grau moderado).

Estas oportunidades exclusivas ao Cenário C ajudam a explicar o total de 40 oportunidades que lhe estão
associadas, a maioria (24) de grau elevado. O Cenário B envolve igualmente um conjunto importante de
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oportunidades (27), que foram consideradas de grau moderado por ausência de efeitos de integração
entre projectos e de articulação entre entidades. O Cenário A é o mais parco em oportunidades: apenas 7,
também de grau moderado. (Cf. Quadro 9.2.1.)
Quadro 9.2.1 – N.º de oportunidades de grau elevado e moderado por Factor Crítico de Desisão segundo o
cenário alternativo de desenvolvimento

Oportun.

Elevadas

Moderadas

Factores Críticos de Decisão

Cenários
A

B

C

FCD 1 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais

0

0

3

FCD 2 – Recursos Hídricos

0

0

6

FCD 3 – Conservação da Natureza e Preserv. Paisagem

0

0

6

FCD 4 – Competitividade e Desenvolvimento Sustentável

0

0

9

Sub-total

0

0

24

FCD 1 – Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais

2

2

0

FCD 2 – Recursos Hídricos

1

5

3

FCD 3 – Conservação da Natureza e Preserv. Paisagem

2

11

7

FCD 4 – Competitividade e Desenvolvimento Sustentável

2

9

6

Sub-total

7

27

16

7

27

40

Total

Desta forma, o maior alcance das oportunidades associadas ao Cenário C, quando conciliada com um
conjunto menos numeroso e significativo de riscos no mesmo caso (cf. Quadro 9.1.1), conduz a uma
avaliação global favorável relativamente à aprovação e plena concretização do PEIRVRA. Esta
recomendação é suportada pelo facto de as oportunidades associadas ao Cenário C serem em maior
número (40) face aos respectivos riscos (19), e tipicamente de grau mais elevado – como uma leitura
global do Quadro 9.1.2 também evidencia.
É de notar que a diferença entre oportunidades e riscos é menos favorável ao Cenário B (27 versus 24) e,
no caso do Cenário A, é desfavorável às oportunidades (7 versus 20 riscos) (cf. quadros 9.1.1 e 9.2.1).
Aliás, um exercício de avaliação local é também favorável à prossecução do PEIRVRA na medida em que as
oportunidades estão sempre em maioria ao nível de cada Factor Crítico de Decisão no que se refere ao
Cenário C.
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9.3. Concretização de Objectivos Ambientais e de
Desenvolvimento Sustentável
Dado o balanço entre riscos e oportunidades descrito nas duas secções anteriores, importa avaliar em que
medida os cenários alternativos de desenvolvimento (A, B e C) contribuem, ou não, para a concretização
dos Objectivos Ambientais Relevantes identificados no Capítulo 6 e que decorrem, relembre-se, do Quadro
de Referência Estratégico referido no Capítulo 5.
Como evidencia o Quadro 9.3.1, o Cenário C, ou seja, a plena concretização do PEIRVRA contribui para a
concretização da generalidade dos Objectivos Ambientais Relevantes, facto que é menos evidente no caso
do Cenário B, dada a menor amplitude e significância das oportunidades associadas a este último cenário
(cf. também Secção 9.2). O Cenário A é o menos eficaz dos três em análise, fruto da concentração de
intervenções na faixa litoral que o mesmo implica.
Quadro 9.3.1 – Contributo para a concretização dos Objectivos Ambientais Relevantes por Factor Crítico de
Desisão segundo o cenário alternativo de desenvolvimento

FCD

1

Objectivos Ambientais Relevantes

Cenários
A

B

C

Proteger a orla costeira e combater a erosão

9

9

9

Conservar/recuperar o cordão dunar

9

9

9

Reduzir o risco associado a áreas urbanas costeiras

9

9

9

9

9

Proteger a zona lagunar e prevenir riscos de assoreamento
Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de outros riscos naturais e
tecnológicos

9

Reduzir a poluição atmosférica e controlar as emissões de poluentes
atmosféricos

9

Prevenir a ocorrência de cheias e minimizar os seus efeitos

9

Combater, controlar e prevenir os riscos de poluição dos meios hídricos
superficiais e subterrâneos

9

9

Garantir o bom estado ecológico e físico-químico dos recursos hídricos

9

9

Proceder à regularização das utilizações do domínio hídrico no âmbito do
novo quadro legal aplicável
2

9

Prevenir e gerir os conflitos de uso do solo com os locais de maior
vulnerabilidade dos cursos de água, aquíferos e com as captações de água

9

9

Prevenir e gerir os conflitos de uso do plano de água com os locais de
maior vulnerabilidade dos cursos de água e aquíferos

9

9

Garantir o uso sustentável dos recursos hídricos
Garantir, proteger ou definir o Aquífero Cretácico como recurso hídrico
estratégico na região
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FCD

Objectivos Ambientais Relevantes

Cenários
A

B

C

9

9

9

9

Garantir a conectividade entre áreas classificadas, através da promoção da
continuidade e da heterogeneidade das zonas de conexão entre
diferentes áreas (corredores ecológicos)

9

9

Proteger espécies da flora e da fauna de interesse comunitário

9

9

Valorização dos sistemas lagunares através da recuperação e da criação
de novas áreas de vegetação autóctone

9

9

Assegurar a concretização das orientações de gestão relativas à ZPE Ria
de Aveiro

9

9

Assegurar a manutenção e restauração do sistema lagunar e do seu
mosaico de habitats (sapais, salinas, caniçais, sistema de bocage, lagoas de
água doce), promovendo a coexistência de habitats de alimentação,
nidificação, repouso e corredores de migração (galerias ripícolas e
bosquetes) para a avifauna
Assegurar a manutenção, num estado favorável de conservação, dos
demais habitats classificados presentes na área de intervenção (marinhos,
estuarinos, ripícolas, dunares e florestais)

3

9

Assegurar a concretização das orientações de gestão relativas ao Sítio Rio
Vouga

9

Assegurar a concretização das orientações de gestão relativas ao Sítio
Barrinha de Esmoriz

9

Assegurar a concretização das orientações de gestão relativas ao Sítio
Dunas de Mira, Gândara e Gafanha

9

9

Compatibilizar as actividades económicas tradicionais da Ria (pesca,
aquicultura, salinicultura, agricultura) com a conservação da natureza e a
preservação dos recursos naturais, assegurando as condições de base
para o seu desenvolvimento sustentável
Promover a fruição pública do litoral, suportada na requalificação dos
espaços balneares e das frentes urbanas marítimas

4
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9

9

9

9

9

Promover a fruição pública das frentes lagunares e ribeirinhas

9

9

Promover a mobilidade sustentável e ordenar a circulação de
embarcações na Ria

9

9

Melhorar as condições de acostagem, nomeadamente, de embarcações de
recreio

9

9

Favorecer o desenvolvimento do Turismo de Natureza enquanto produto
turístico estratégico para a Região Centro

9

9

Promover outras actividades que contribuam para a divulgação,
promoção e interpretação do património natural e cultural, de modo a
potenciar o carácter apelativo das condições naturais do território e a
fortalecer a identidade histórico-cultural e os elementos agregadores da
comunidade

9

9

Promover a coesão social e o desenvolvimento do tecido empresarial
local

9

9
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10. Avaliação de Incidências Ambientais
10.1. Introdução
Decorrente do exercício de avaliação ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro propriamente dito, realizou-se uma avaliação preliminar das incidências
ambientais dos principais projectos associados a este Plano Estratégico. Este exercício é, nesta fase,
necessariamente limitado já que a maioria das acções, projectos e/ou programas estão ainda pouco
desenvolvidos, sendo por isso difícil em muitas situações identificar com rigor quais os traçados ou as
áreas de implantação, quais as componentes envolvidas no projecto, quais os métodos construtivos ou o
encadeamento das principais actividades nas fases de construção, exploração e/ou desactivação.
No entanto, e com a plena consciência desta limitação fundamental, importa avaliar, ainda que de uma
forma muito preliminar, quais serão as principais incidências ambientais que se podem associar à futura
implementação do Plano Estratégico. Pretende-se, com esta avaliação preliminar, contribuir para uma
tomada de decisão mais fundamentada no que se refere à aprovação do Plano e, sobretudo, contribuir
para o desenvolvimento dos projectos para que estes integrem – logo numa fase inicial – preocupações de
minimização dos impactes ambientais negativos e de potenciação dos impactes ambientais positivos.
Deste modo, o presente capítulo da Avaliação Ambiental Estratégica inclui uma análise dos efeitos do
Plano sobre os objectivos de conservação da Natureza (Secção 10.3) – uma avaliação que tem
enquadramento no Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 – e, numa perspectiva mais global, uma
avaliação da significância dos principais impactes ambientais das acções e dos projectos associados ao
Plano (Secção 10.4). Estas duas avaliações são precedidas por uma análise dos estudos ambientais a
desenvolver (Secção 10.2) em fases posteriores à de avaliação ambiental estratégica e que deverão dar
continuidade aos estudos de avaliação de impactes e incidências, incluindo a identificação de impactes
cumulativos, e de definição das medidas mais adequadas para a minimização dos impactes ambientais
negativos e potenciação dos impactes ambientais positivos.
A continuidade dos estudos ambientais é essencial para garantir que, em ambientes tão sensíveis e
importantes como os que compõem a Ria de Aveiro e as áreas litorais adjacentes, serão sempre
desenvolvidas as melhores opções de projecto em termos dos traçados, das implantações, dos métodos
construtivos, do funcionamento e/ou do faseamento temporal, nunca esquecendo a complementaridade
entre diversos projectos, enquadrados ou não pelo PEIRVRA.

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro: Relatório Ambiental Final

177

10.2. Identificação dos estudos ambientais a desenvolver em
fases posteriores à de AAE
Do PEIRVRA decorre, por força de legislação na matéria, um vasto conjunto de estudos ambientais
subsequentes, destinados definir e avaliar em maior detalhe os projectos previstos, nomeadamente os
que tenham maior probabilidade de causar incidências significativas no ambiente.
É fundamental encarar os futuros estudos ambientais, não tanto como uma condicionante, mas sobretudo
como uma oportunidade de reforço da componente estratégica dos planos e projectos. De facto, será
sobretudo à escala do “planeamento local/urbano” que se definirá a qualidade das intervenções bem
como a respectiva adequação às condições ambientais e paisagísticas únicas da Ria de Aveiro. Neste
âmbito, é expectável que os estudos acessórios de avaliação ambiental, de avaliação de impacte
ambiental ou de incidências ambientais contribuam para planos e projectos absolutamente referenciais
em termos de requalificação ambiental e urbanística em Portugal. Em particular, deverá ser dada especial
atenção à identificação dos impactes cumulativos associados às diferentes intervenções, quer
enquadradas no PEIRVRA, quer decorrentes de outras iniciativas complementares.
Como sugere o Quadro 10.2.1, o Plano de Pormenor Esmoriz e Cortegaça (projecto RA2) deverá ser objecto
de avaliação ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, e do Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de Setembro (alterado e republicado pelos Decretos-Lei n.os 316/2007, de 19 de Setembro,
e 46/2009, de 20 de Fevereiro). Também se deverá ponderar a realização de uma avaliação ambiental do
futuro Plano de mobilidade e navegabilidade na laguna (RA11.1) na medida em que o mesmo poderá vir a
enquadrar, eventualmente, tipologias de projectos mencionadas no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), e atendendo aos
seus eventuais efeitos na ZPE “Ria de Aveiro”, de modo a cumprir-se o estipulado nas alínea a) e b) do n.º
1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007.
Paralelamente, os projectos que envolvem ou possam envolver acções de desassoreamento/dragagem,
como a Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico (RA1.2) (engloba
também as eventuais acções de dragagem necessárias às acções RA9.2, RA12 e RA14), o Reforço de
margens pela recuperação de diques e motas (RA3) (caso o estudo específico a realizar assim o
aconselhe), bem como os projectos de requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e de
Frossos (RA7.1 - apenas na pateira de Fermentelos) e do Sítio da Barrinha de Esmoriz (RA7.3) deverão ser
objecto de avaliação de impacte ambiental (AIA), de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000 (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005), caso as acções em causa não sejam consideradas como de
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manutenção das condições de navegabilidade e ultrapassem as cotas de fundo anteriormente atingidas. A
confirmação desta questão só será todavia possível após a definição das características concretas das
dragagens, na sequência dos estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina (RA4) previstos no
Plano. Dependerá também do parecer das autoridades ambientais sobre esta matéria, a solicitar
oportunamente.
De qualquer das formas, de modo a agilizar a realização dos eventuais estudos ambientas sugere-se
desde já o agrupamento de múltiplos projectos relacionados (p.ex. núcleos piscatórios lagunares) de
forma a facilitar a análise de impactes cumulativos e/ou sinérgicos.
Relativamente aos demais projectos integrados no Plano de Intervenção do PEIRVRA que, não se
englobando nas tipologias listadas no Decreto-Lei n.º 69/2000 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005), são susceptíveis de afectar significativamente a ZPE e os SIC existentes, devem ser objecto
de avaliação de incidências ambientais (AIncA) no que se refere aos objectivos de conservação das
referidas zonas, nos termos do Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro). De acordo com o referido diploma e com os
critérios constantes nas Fichas da ZPE “Ria de Aveiro” e das SICs “Barrinha de Esmoriz” e “Rio Vouga”
(PSRN2000, RCM nº 115-A/2008), ficam eventualmente sujeitos a processos de avaliação de incidências
ambientais os seguintes:
•

Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar (RA7.2);

•

Núcleos piscatórios lagunares (RA9.2);

•

Frente lagunar de Ovar (RA12.1);

•

Frente lagunar da Murtosa (RA12.2);

•

Frente lagunar de Estarreja (RA12.3);

•

Frente lagunar de Aveiro (RA12.4);

•

Frente lagunar de Ílhavo (RA12.5);

•

Frente lagunar de Vagos (RA12.6);

•

Frente ribeirinha de Mira (RA12.7);

•

Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico (RA14).

De acordo com o nº9 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, nos casos de Planos em
que é exigida a Avaliação de Incidências Ambientais nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei nº 140/99,
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de 24 de Abril, na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, a Avaliação
Ambiental compreende as informações necessárias à verificação dos seus efeitos nos objectivos de
conservação de um sítio da lista nacional de sítios, de um sítio de interesse comunitário, de uma zona
especial de conservação ou de uma zona de protecção especial.
Neste contexto, e com base no desenvolvimento actualmente disponível, apresenta-se no quadro seguinte
uma análise prévia das principais incidências ambientais das acções preconizadas no PEIRVRA que podem
ser elegíveis para procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ou de Avaliação de Incidências
Ambientais (AIncA). São também antecipadas as principais medidas de mitigação aplicáveis e as
necessidades de estudos e elementos complementares.
Verifica-se que a maior parte das acções do PEIRVRA terão provavelmente de ser objecto de um
procedimento de avaliação de impacte ou de incidências ambientais, pelo que a avaliação pormenorizada
dos seus efeitos no ambiente estará assegurada.
Como se pode também verificar pela análise do quadro supra, a maioria das incidências negativas
identificadas (degradação da qualidade da água, perturbação do habitat, afectação de património
subaquático, etc.) serão temporárias e estão relacionadas com as fases de construção, em especial com as
operações de desassoreamento, englobadas na sua maioria na acção RA1.2. Importa referir, no entanto,
que a definição destas acções será resultante do estudo da evolução e da dinâmica costeira e estuarina
(RA4) previsto, pelo que o seu impacte efectivo poderá variar em função das conclusões alcançadas. A
realização de um estudo integrado desta natureza, para todo o sistema da Ria de Aveiro, a par com os
estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria também previstos (RA5), será a melhor forma de
optimizar e compatibilizar as necessidades efectivas de dragagens com as condicionantes existentes em
termos de conservação da natureza.
Com efeito, as dragagens são as acções potencialmente mais impactantes, devendo por isso ser
adequadamente pormenorizadas nos estudos subsequentes, na posse de elementos concretos (cota de
dragagem, quantidade de dragados, localização, métodos e equipamentos a utilizar, características físicoquímicas dos dragados, etc.) que permitam aferir, com rigor, a magnitude e significado das incidências
previsíveis. Em particular, esses estudos deverão identificar as alterações hidrodidâmicas resultantes das
futuras acções de dragagem no interior da laguna, notando que essas alterações serão, previsivelmente,
um dos impactes mais significativos associados às mesmas.
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Quadro 10.2.1 – Necessidade de estudos ambientais complementares e análise preliminar de incidências
“+” incidência positiva; “–“ incidência negativa

Código

Designação do Projecto/Acção

AA

AIA

AIncA

Principais acções

Principais Incidências

Fase

Avaliação
preliminar

Principais medidas de
mitigação aplicáveis

Principais estudos
ambientais
complementares

Eixo 1. Protecção e defesa da zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos
Recuperação dunar e lagunar
RA1

RA1.1

Protecção e recuperação do sistema dunar

RA1.2

Transposição de sedimentos para optimização
do equilíbrio hidrodinâmico (engloba também
as eventuais acções de dragagem necessárias
às acções RA9.2, RA12 e RA14)

RA2

RA3

Reordenamento e qualificação das frentes
marítimas de Esmoriz e Cortegaça

Reforço de margens pela recuperação de diques
e motas com vista à prevenção de riscos

• Degradação temporária da qualidade da água (aumento da
turbidez, ressuspensão de poluentes contidos nos
sedimentos)
• Afectação das comunidades bentónicas (dragagens)
• Dragagens (RA1.2)
• Perturbação geral do habitat lagunar e dunar
• Transporte e colocação de dragados
• Potencial afectação de vestígios arqueológicos subaquáticos
nas dunas e praias

9

• Acções de recuperação dunar

9

RA7.1

RA7.2

Requalificação e valorização da Barrinha e
Lagoa de Mira e Lago do Mar

1

Exploração

+

• Dragagens (se necessário. A definir
através de estudo específico a
realizar brevemente)
• Reconstrução de protecções
marginais, diques e motas
• Reperfilamento de margens

91

• Caracterização físicoquímica dos materiais a
dragar
• Caracterização das
comunidades bentónicas
• Caracterização das
comunidades biológicas
dunares
• Levantamento do
património náutico e
subaquático

n/a
• Degradação temporária da qualidade da água (aumento da
turbidez, ressuspensão de eventuais poluentes contidos nos
sedimentos)
• Afectação das comunidades bentónicas (dragagens)
• Perturbação geral do habitat lagunar

Construção

-

• Beneficiação das margens lagunares, dos habitats e das
actividades económicas associadas

Exploração

+

• Degradação temporária da qualidade da água (aumento da
turbidez, ressuspensão de eventuais poluentes contidos nos
sedimentos) (RA7.1 apenas na pateira de Fermentelos;
RA7.3)
• Perturbação dos habitats intervencionados

Construção

-

• Potencial aumento do valor ecológico associado aos habitats
intervencionados
• Melhoria da qualidade da água
• Melhoria das condições de usufruto do espaço público; Maior
atractividade turística

Exploração

+

• Calendarização adequada da época • Em caso de se recorrer
de realização da obra
ao desassoreamento:
• Delimitação das áreas de dragagem
• Caracterização físicocom rede de malha fina (se
química dos materiais
necessário)
a dragar
• Selecção de métodos de dragagem
• Caracterização das
que minimizem a ressuspensão de
comunidades
sedimentos (se necessário)
bentónicas

n/a

Preservação e requalificação dos valores naturais
Requalificação e valorização das pateiras de
Fermentelos e de Frossos

RA7.3

-

Plano de Pormenor a elaborar

9

Eixo 2. Protecção e valorização do património natural e paisagístico
Estudos da evolução e da dinâmica costeira e
RA4
estuarina
Estudos de caracterização da qualidade
n/a
RA5
ecológica da Ria
Levantamento de edificações em domínio
RA6
público hídrico ao longo das margens da Ria
RA7

• Melhoria da qualidade da água
• Melhoria das funções ecológicas dos sistemas dunar e lagunar
• Minimização da erosão costeira e das situações de risco

Construção

• Calendarização adequada da época
de realização da obra
• Delimitação das áreas de dragagem
com redes de malha fina (quando
necessário)
• Interditar acções em zonas de duna
com manchas de vegetação com
elevado interesse conservacionista
• Selecção de métodos de dragagem
que minimizem a ressuspensão de
sedimentos

Requalificação e valorização do Sítio da
Barrinha de Esmoriz

9

9

• Dragagens/desassoreamento (RA7.1
apenas na pateira de Fermentelos;
RA7.3)
• Estabilização de margens (RA7.2)
• Regularização de caudais (RA7.2)
• Limpeza das margens e
requalificação do coberto vegetal
• Criação de equipamentos e
infraestruturas de recreio e lazer

9

• Caracterização físico• Calendarização adequada da época
química dos materiais a
de realização da obra
dragar
• Nas acções de limpeza de margens
• Caracterização das
a remoção de espécies autóctones
comunidades ecológicas
da vegetação deve ser restringida
bentónicas, piscícolas e
ao mínimo imprescindível
da vegetação ribeirinha

Sujeito a AIA apenas se forem necessárias acções de dragagem, a definir por estudo específico a realizar brevemente
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“+” incidência positiva; “–“ incidência negativa

Código
RA7.4
RA7.5

Designação do Projecto/Acção

AA

Requalificação e valorização do Sítio do Rio
Vouga
Requalificação dos espaços de usufruto público
da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto

AIA

AIncA

Principais acções

Principais Incidências

n/a

Núcleos piscatórios marítimos

RA9.2

Núcleos piscatórios lagunares

RA12

Criação de infra-estruturas de apoio ao uso
turístico balnear (requalificação de praias)

n/a
9

Criação de via ciclável como forma de vivência
da Ria

9

-

• Calendarização adequada da época
de realização da obra

-

• Calendarização adequada da época
de realização da obra

-

n/a

• Criação de equipamentos
infraestruturas de recreio e lazer

e

• Perturbação geral dos habitats/espécies

Construção

-

• Melhoria das condições de vivência da ria; Maior
atractividade turística; Aumento potencial de espécies
florísticas/faunísticas com interesse conservacionista pela
melhoria dos habitats na envolvente das pistas cicláveis

Exploração

+

• Perturbação geral do habitat lagunar e da população residente
na envolvente

Construção

-

• Melhoria das condições de usufruto do espaço público e da
vivência da ria; Maior atractividade turística

Exploração

+

Construção

-

Reordenamento e qualificação das frentes lagunares

Frente lagunar da Murtosa

9

RA12.3

Frente lagunar de Estarreja

9

RA12.4

Frente lagunar de Aveiro

9

RA12.5

Frente lagunar de Ílhavo

9

RA12.6

Frente lagunar de Vagos

9

RA12.7

Frente ribeirinha de Mira

9
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• Calendarização adequada da época
de realização da obra

n/a

RA12.2

RA14

+

Exploração

Plano a elaborar

9

RA13.2

• Melhoria das condições para exercício das actividades
económicas tradicionais associadas ao sector das pescas
n/a

Frente lagunar de Ovar

RA13.1

• Perturbação geral do habitat lagunar

• Requalificação dos cais e estruturas
de apoio

n/a

RA12.1

RA13

n/a

n/a

Eixo 4. Promoção e dinamização da vivência da Ria
Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na ria
RA11
Estudo de mobilidade e navegabilidade na
9
RA11.1
laguna
Balizamento e sinalização dos canais de
n/a
RA11.2
navegação

RA11.3

-

Principais estudos
ambientais
complementares

Reordenamento e valorização da actividade piscatória

RA9.1

RA10

Construção

Principais medidas de
mitigação aplicáveis

n/a

Eixo 3. Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Estudo de actividades económicas
n/a
RA8
RA9

Fase

Avaliação
preliminar

• Criação de equipamentos e
infraestruturas de recreio e lazer e
melhoria das condições para a
prática de desportos náuticos
• Limpeza das margens e
requalificação do coberto vegetal

Informação e promoção territorial
Plano de marketing territorial
Plano de circuitos de descoberta dos valores
ambientais da Ria – “Portas da Ria”

Criação e beneficiação de estruturas de apoio
às actividades de recreio náutico

n/a

n/a

9

• Requalificação das estruturas de
apoio à acostagem das embarcações
de recreio;
• Perturbação geral do habitat lagunar
• Reabilitação dos edifícios de apoio
às práticas de actividades náuticas
• Requalificação e/ou limpeza das
• Melhoria das condições para prática de desportos náuticos e
zonas envolventes a estas
vivência da ria; Maior atractividade turística
estruturas

Exploração

+
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Por outro lado, a prazo essas mesmas acções de desassoreamento serão benéficas para o habitat lagunar
na medida em que promovem uma maior renovação da água da ria, o que contribuirá decisivamente para
a melhoria da qualidade da água e dos ecossistemas. Espera-se também uma recuperação progressiva e
relativamente rápida das comunidades biológicas afectadas, em especial das bentónicas, estimuladas
pela melhoria do funcionamento hidrodinâmico operada com as acções de desassoreamento. Estas acções
são fundamentais para a inverter a situação actual de assoreamento do sistema lagunar, o que conduziria
inevitavelmente à progressiva perda dos habitats húmidos protegidos existentes na Ria e colidiria
frontalmente com os objectivos de conservação assumidos pelo estado português ao classificar esta área
como ZPE.
Na fase de exploração são de salientar dois factores aparentemente antagónicos: por um lado, as acções
de promoção de espaços de recreio e lazer e do recreio náutico (incluindo o eventual desassoreamento de
canais), terão como consequência inevitável o aumento a pressão humana nas zonas intervencionadas,
com potenciais efeitos negativos (pouco relevantes) na fauna e na flora; por outro lado, estimular-se-á um
conjunto benefícios essencialmente sociais e económicos, directos e indirectos, relacionados com a
melhoria da vivência da ria, com incremento da atractividade turística da região, entre outros. Caberá aos
estudos e projectos a desenvolver futuramente equilibrar o melhor possível estas duas componentes.
Ao nível das medidas salienta-se, no caso das dragagens, a selecção da época de realização como uma
das melhores formas de mitigação, devendo evitar-se os períodos mais críticos para as espécies
dependentes do meio aquático.
A caracterização prévia dos sedimentos a dragar e das comunidades bentónicas e piscícolas, bem como
dos eventuais vestígios patrimoniais submersos, serão os estudos de base mais importantes para suporte
à avaliação subsequente.

10.3. Análise de efeitos sobre os objectivos de conservação das
áreas classificadas
De acordo com o referido na descrição relativa ao Factor Crítico de Decisão “Conservação da Natureza e
Preservação da Paisagem”, a área de intervenção do PEIRVRA intercepta cinco áreas do Sistema Nacional
de Áreas Classificadas (SNAC): a ZPE da “Ria de Aveiro”, o SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”, o SIC
“Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos”, o SIC “Rio Vouga” e a “Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto”. Por esse motivo, é importante ter em conta os objectivos de conservação e as orientações de
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gestão de área classificada na avaliação dos principais efeitos associados à realização das acções do
PEIRVRA.
Dado que os projectos mais significativos em termos de conservação da natureza e biodiversidade incidem
sobre áreas incluídas na ZPE “Ria de Aveiro”, no SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” e no SIC
“Barrinha de Esmoriz”, é feita uma análise detalhada dos efeitos esperados sobre estas áreas protegidas,
em particular sobre os respectivos objectivos de conservação.
De facto, de acordo com o n.º 9 do Artigo 3.º do Decreto-Lei nº 232/97, que estabelece o regime a que fica
sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, a avaliação de planos
relativamente aos quais seja exigível o estudo de incidências ambientais deve incluir as informações
necessárias à verificação dos seus efeitos nos objectivos de conservação de áreas classificadas (sítio da
lista nacional de sítios, sítio de interesse comunitário, zona especial de conservação, zona de protecção
especial).
Em coerência com esse articulado, nos quadros 10.3.1 a 10.3.3 (cf. páginas seguintes) são descritos os
objectivos de conservação para as áreas classificadas “Barrinha de Esmoriz”, “Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas” e “Ria de Aveiro”, respectivamente, as acções/projectos do PEIRVRA abrangidos por cada área
protegida, a descrição dos efeitos esperados, os riscos e as oportunidades associadas à execução das
acções/projectos e as medidas propostas pela NEMUS para o controlo e minimização dos riscos
entretanto identificados.
De forma complementar, Nos desenhos 13, 14 e 15 (Anexo I) são apresentadas as acções/projectos
incluídos (total ou parcialmente) em cada uma das áreas classificadas referidas, bem como as principais
orientações de gestão para cada uma das mesmas, com base na cartografia disponibilizada no PSRN2000.
No caso dos Sítios de Interesse Comunitário, estão representados igualmente os habitats naturais da
Directiva Habitats, de acordo com a informação cartográfica do PSRN2000, de forma a avaliar em que
medida serão afectados.
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Quadro 10.3.1 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção, num estado favorável de • Manutenção dos principais factores • Acções de
desassoreamento (RA 7.3)
de ameaça associados aos
conservação, da lagoa costeira, dos
ecossistemas dunares do Sítio:
seus habitats e nichos ecológicos
o Pressão urbanística e turística
Observação:
(pisoteio intensivo)
• Manutenção da integridade dos
A realização desta acção
o Proliferação de espécies de flora
ecossistemas dunares
poderá estar sujeita a uma
exóticas, como a Acácia (Acacia
Avaliação de Impacte de
spp.)
e
o
Chorão
(Carpobrotus
• Conservação dos habitats naturais
Impacte Ambiental (AIA), em
spp.)
protegidos por legislação comunitária
função das cotas de fundo a
o Extracção ilegal de areias
(Anexo I da Directiva Habitats), no
definir pelos estudos da
total 11
evolução e da dinâmica
• Manutenção dos principais factores
costeira e estuarina (RA4) a
de ameaça sobre o ecossistema da
• Manutenção dos efectivos
desenvolver brevemente.
populacionais e da área de ocorrência lagoa costeira:
o Poluição por efluentes industriais
da campanulácea Jasione lusitanica,
No âmbito da AIA as acções
e agrícolas dos cursos de água que
uma espécie da flora protegida ao
de desassoreamento serão
desaguam na lagoa
abrigo da Directiva Habitats e de
estudadas de forma rigorosa,
(nomeadamente a Ribeira de
conservação prioritária. Este
com enfoque nos seguintes
Campo Maior)
endemismo ibérico possui estatuto de
aspectos: (1) características
o Variações frequentes do nível da
ameaça preocupante e encontra-se
físico-químicas dos sedimentos
água e da salinidade, devido à
significativamente ameaçada
a dragar; (2) volumes de
desobstrução periódica do canal
dragados; (3) delimitação de
de ligação da lagoa ao mar
• Conservação das espécies florísticas e
áreas não perturbadas; (4)
faunísticas com estatuto de protecção
gestão dos sedimentos
• A manutenção dos principais factores
comunitária e/ou com estatuto de
dragados; (5) definição dos
de ameaça conduz à degradação
ameaça. Um exemplo é a Lampreiamétodos de dragagem,
de-riacho (Lampreta planeri), sendo a desta zona húmida costeira, com
transporte e deposição; (6)
consequências negativas para a
Barrinha de Esmoriz um dos poucos
levantamento da actividade
locais de ocorrência confirmada desta conservação dos habitats e das
piscatória desenvolvidas na
espécies, em especial os de
espécie
área; (7) caracterização das
conservação prioritária
comunidades bentónicas e
ictiológicas.
A decisão da localização das
áreas a dragar deverá ter em
conta a orientação de gestão
de regulação das dragagens
para o SIC Barrinha de
Esmoriz (PSRN2000)
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Efeitos esperados
• Melhoria das condições de
funcionamento hidrodinâmico
da lagoa

Riscos
Fase de Construção:

Oportunidades
Fase de Construção:

Não aplicável
• Degradação temporária da
qualidade da água (aumento
da turbidez, ressuspensão de Fase de Exploração:
• Melhoria da qualidade da água
eventuais poluentes contidos
nos sedimentos)
• Melhoria da qualidade da água
• Minimização da tendência de
assoreamento progressivo da
• Perda localizada de habitat
• Recuperação do habitat para
lagoa, que põe em risco a
para invertebrados
espécie de conservação
conservação de habitats e
bentónicos
prioritária Lampreta planeri e
espécies com interesse
possível aumento da área de
conservacionista
ocupação actual e do número
• Afectação da fauna bentónica
de efectivos populacionais
(diminuição de efectivos
• Melhoria do valor ecológico do
populacionais)
habitat “águas livres”
• Melhoria do estado de
conservação dos habitats da
• Diminuição da capacidade de
• Afectação (temporária) do
lagoa para a generalidade dos
suporte para a fauna piscícola
habitat e de espécies florísticas
grupos faunísticos presentes
devido à redução da
e faunísticas bentónicas do
disponibilidade alimentar
sistema lagunar
• Implementar as orientações
de gestão do SIC Barrinha de
• Diminuição provável dos
Esmoriz dirigidas ao
efectivos populacionais das
espécies piscícolas utilizadoras ecossistema lagunar
das áreas a intervencionar
devido a afugentamento e
mortalidade directa e
indirecta
• Perturbação directa da fauna
devido ao acréscimo de ruído
e à presença humana durante
as obras
Fase de Exploração:
Não aplicável

Medidas de controlo de riscos
• Interditar as acções de dragagem em qualquer
época do ano nos locais da Barrinha
conhecidos e/ou com grande probabilidade de
coincidirem com áreas de reprodução da
espécie de conservação prioritária Lampreiade-riacho (Lampreta planeri)
• Realizar as dragagens entre o fim de Julho e o
início de Novembro, de forma a evitar as
épocas de desova da ictiofauna (e.g. a época
de reprodução da espécie prioritária Lampreta
planeri ocorre entre Abril e final de Maio) e as
épocas de maior concentração de espécies da
avifauna invernante aquática
• Seleccionar a menor extensão de dragagens
que seja compatível com os objectivos do
Projecto
• Seleccionar métodos de dragagem que
minimizem a ressuspensão de sedimentos
• Delimitar as áreas de dragagem com rede de
malha fina (quando necessário)
• A qualidade da água deve ser monitorizada
durante e após as acções de dragagem (como
valores de referência considerar os limites
previstos para as águas de ciprinídeos, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei nº
236/98, de 1 de Agosto)
• Implementar um plano de monitorização que
avalie a recuperação das comunidades
bentónicas e ictiológicas após as acções de
desassoreamento
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Quadro 10.3.1 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores
• Limpeza de margens e
de ameaça associados aos
requalificação do coberto
ecossistemas dunares do Sítio:
vegetal (RA 7.3)
o Pressão urbanística e turística
(pisoteio intensivo)
o Proliferação de espécies de flora
• Manutenção da integridade dos
exóticas, como a Acácia (Acacia
ecossistemas dunares
spp.) e o Chorão (Carpobrotus
spp.)
• Conservação dos habitats naturais
o Extracção ilegal de areias
protegidos por legislação comunitária
(Anexo I da Directiva Habitats), no
• Manutenção dos principais factores
total 11
de ameaça sobre o ecossistema da
lagoa costeira:
• Manutenção dos efectivos
o Poluição por efluentes industriais
populacionais e da área de ocorrência
e agrícolas dos cursos de água que
da campanulácea Jasione lusitanica,
desaguam na lagoa
uma espécie da flora protegida ao
(nomeadamente a Ribeira de
abrigo da Directiva Habitats e de
Campo Maior)
conservação prioritária. Este
endemismo ibérico possui estatuto de o Variações frequentes do nível da
água e da salinidade, devido à
ameaça preocupante e encontra-se
desobstrução periódica do canal
significativamente ameaçada
de ligação da lagoa ao mar
• Conservação das espécies florísticas e
faunísticas com estatuto de protecção • A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
comunitária e/ou com estatuto de
degradação desta zona húmida
ameaça. Um exemplo é a Lampreiacosteira, com consequências
de-riacho (Lampreta planeri), sendo a
negativas para a conservação dos
Barrinha de Esmoriz um dos poucos
habitats e das espécies, em especial
locais de ocorrência confirmada desta
os de conservação prioritária
espécie
• Manutenção, num estado favorável de
conservação, da lagoa costeira, dos
seus habitats e nichos ecológicos

Efeitos esperados
• Aumento da capacidade de
suporte para a fauna, com
destaque para as espécies
protegidas por legislação
comunitária (e.g. Discoglossus
galganoi, Lampreta planeri)
• Aumento da área efectiva de
vegetação autóctone
• Erradicação de espécies de
flora infestantes
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Fase de Construção:

Oportunidades

Medidas de controlo de riscos

Fase de Construção:

• A escolha da vegetação autóctone deverá
privilegiar espécies herbáceas, sub-arbustivas,
• Perturbação temporária e
• Eliminação das espécies de
arbustivas e/ou florestais, no sentido de criar
localizada da fauna durante as
flora infestantes e aumento do a continuidade e heterogeneidade associada
intervenções de limpeza e
coberto vegetal autóctone
aos corredores ripícolas
requalificação a desenvolver
no meio físico
Fase de Exploração:
• Nas acções de limpeza de margens a
afectação de espécies autóctones da
Fase de Exploração:
• Potencial aumento do valor
vegetação deve ser restringida ao mínimo
ecológico do sistema lagoa
imprescindível, nomeadamente das espécies
Não aplicável
costeira e vegetação ripícola
que integrem habitats classificados
associada
• Melhoria das condições
ecológicas (locais de abrigo e
alimentação) para a espécie
Lampreia-de-riacho (Lampreta
planeri) e para a generalidade
da ictiofauna

• Valorização paisagística do
elemento Lagoa Costeira e
habitats associados

• Potencial melhoria das
condições ecológicas para a
generalidade dos grupos de
vertebrados (condições de
alimentação, refúgio e/ou
reprodução)
• Implementar as orientações
de gestão do SIC Barrinha de
Esmoriz dirigidas ao
ecossistema ribeirinho e
controlo de factores de
ameaça identificados

• Criação de equipamentos e • Valorização paisagística das
infraestruturas de recreio
áreas intervencionadas
e lazer (RA 7.3)
o Definição de percursos
pedonais e cicláveis, com
pontos de paragem e de
observação de aves e
instalação de equipamentos
e mobiliário de apoio
apropriados

Riscos

Fase de Construção:

• Perturbação temporária e
localizada da fauna durante a
• Criação de condições de
fase de construção das
visitação sustentáveis,
infraestruturas e
compatíveis com a sensibilidade
equipamentos de recreio e
dos habitats e espécies
lazer
presentes

Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:
• Melhoria das condições de
usufruto do espaço público

• Devido à presença da espécie Lampreta planeri
(Lampreia-de-riacho) (espécie “criticamente
em perigo”), as acções de limpeza das
margens devem ser feitas fora das épocas de
Primavera (fase de postura) e de Verão, para
reduzir os riscos associados à falta do
ensombramento pela vegetação das margens
(risco de mortalidade pelo aumento da
temperatura e diminuição da oxigenação da
água)
• As acções de requalificação da vegetação
ripícola devem ser feitas nos períodos de
menor perturbação para a avifauna,
nomeadamente na que diz respeito à avifauna
nidificante, como os passeriformes de caniçal
(e.g. Rouxinol-grande-dos-caniços, Rouxinolpequeno-dos-caniços), a Garça-pequena ou o
Perna-longa
• Levar a cabo as intervenções de limpeza das
margens de forma cuidadosa, no sentido de
causar a perturbação mínima na fauna
utilizadora
• Na definição de percursos, manter o
distanciamento às áreas mais sensíveis à
perturbação
• Interditar a afectação de áreas onde ocorra a
espécie de conservação prioritária Jasione
lusitanica
• Interditar a afectação de áreas onde ocorram
habitats naturais prioritários

• Afectação de áreas com
• Sensibilização dos visitantes
valores florísticos importantes para a natureza e sensibilidade
• Limitar a instalação de equipamentos a zonas
do ponto de vista
dos espaços (através da
específicas da Barrinha, de forma a criar
conservacionista
implementação da sinalética
outras zonas resguardadas da presença
informativa)
humana
Fase de Exploração:
• Ordenamento do espaço
• Na definição de áreas de lazer/recreio e de
público e das actividades de
• Perturbação dos valores
percursos pedonais contemplar a colocação
naturais associada ao
recreio e lazer, evitando a
de painéis informativos que deverão conter,
potencial aumento das
utilização desregrada das
entre outras informações, indicações relativas
actividades humanas em
margens da barrinha e da zona
à sensibilidade do meio natural e cuidados a
espaços sensíveis
dunar e factores de ameaça
ter para a sua preservação dos seus valores
associados (pisoteio, etc.)
(faunísticos e florísticos)
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Quadro 10.3.2 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

Objectivos de conservação
• Manutenção do estado de conservação do
cordão dunar litoral contínuo e da flora
associada
• Protecção das escarpas da Zona do Cabo
Mondego e valores naturais associados,
nomeadamente os valores florísticos
• Protecção das lagoas de água doce existentes
e habitats associados
• Conservação dos habitats naturais constantes
do Anexo I da Directiva Habitats e presentes
na área do Sítio, no total 27, com destaque
para os habitats de conservação prioritária
• Incremento dos efectivos populacionais e da
área de ocorrência de Thorella
verticillatinundata, uma espécie da flora
protegida ao abrigo da Directiva Habitats e
que se encontra reduzida a populações
diminutas. Esta espécie possui estatuto de
ameaça preocupante (Vulnerável) e encontrase significativamente ameaçada, principalmente
devido à perda de habitat (drenagem de lagoas
e dessecação de meios pantanosos)
• Conservação das espécies florísticas e
faunísticas com estatuto de protecção
comunitária e/ou com estatuto de ameaça

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Reforço das
margens/recuperação
de ameaça associados ao
de motas com vista à
ecossistema dunar do Sítio:
prevenção de riscos
o Pressão urbanística e turística
entre o Bico das Flores
(pisoteio intensivo e prática de
e
o Cais do Areão
desportos todo-o-terreno)
(Mira) (RA 3d)
o Proliferação de espécies de flora
exóticas, como as Acácias
(Acacia spp.), o Chorão
(Carpobrotus spp.) e a Erva-dasPampas (Cortaderia selloana)
o Extracção ilegal de areias
o Efeitos das obras de protecção
costeira (esporões)

Efeitos
Esperados
• Valorização paisagística da
área intervencionada
• Diminuição dos riscos
associados à ruptura de
motas e erosão das
margens

Fase de Construção:

Oportunidades
Fase de Construção:

• Perturbação temporária da fauna
• Recuperação das motas através da
durante as intervenções recuperação a utilização do saber tradicional
desenvolver no meio físico
Fase de Exploração:
Fase de Exploração:
• Recuperação paisagística da área
Não aplicável
intervencionada e diminuição do
risco de erosão e cheias

• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas
costeiras. Para a Barrinha de Mira
(BM), Lagoa de Mira (Lmi) e Lago
de Mar (LM) apresentam-se os
factores de ameaça (identificados
• Execução de um sistema • Melhoria geral da qualidade Fase de Construção:
pela Tipologia MedWet) com maior
de comportas na Vala
da água
grau de afectação dos sistemas
Real para controlo dos
• Perturbação temporária e localizada
aquáticos (Martins et al., 1996):
da fauna durante as intervenções a
caudais que abastecem
o Ocupação por infraestruturas
• Assegurar o caudal
desenvolver no meio físico
a Barrinha, a sul, e a
urbanas (BM, Lmi, LM)
ecológico para algumas das
Lagoa de Mira (RA 7.2a
o Actividade agrícola/agroespécies mais sensíveis às
Fase de Exploração:
e RA 7.2b)
pecuária (BM, Lmi)
variações de caudal:
o Contaminação por efluentes
Lampreta planeri, Lutra lutra, Não aplicável
urbanos (BM)
Mauremys leprosa
o Contaminação por efluentes
industriais e contaminação
agrícola (BM, Lmi)
o Sedimentação/assoreamento
(BM, LM)
• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos ecossistemas deste
Sítio, com consequências negativas
para a conservação dos habitats e
das espécies, em especial os de
conservação prioritária
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Riscos

Medidas de controlo de riscos
• Nas acções de reforço de margens a remoção de
espécies autóctones da vegetação deve ser
restringida ao mínimo imprescindível
• Levar a cabo as intervenções de reforço das
margens de forma cuidadosa, no sentido de causar
a perturbação mínima na fauna presente

• Criação de um novo quadro de
condições operativas para a
valorização das actividades neste
espaço da Ria, incentivando assim a
sua revitalização paisagística

Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:
• Melhoria da qualidade da água da
Barrinha e da Lagoa de Mira,
beneficiando todo o habitat lagunar
e as espécies associadas

• Realizar as intervenções fora dos períodos de
maior sensibilidade para a ictiofauna (Primavera e
Verão)
• Colocar os estaleiros e as estruturas de apoio à
obra em locais onde não afectem os valores
naturais presentes

• Melhoria significativa do
funcionamento hidráulico dos
sistema lagunares, permitindo uma
maior equilíbrio do habitat aquático
• Aumento do número de efectivos
populacionais das espécies mais
dependentes da manutenção dos
caudais
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Quadro 10.3.2 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

Objectivos de conservação
• Manutenção do estado de conservação do
cordão dunar litoral contínuo e da flora
associada
• Protecção das escarpas da Zona do Cabo
Mondego e valores naturais associados,
nomeadamente os valores florísticos
• Protecção das lagoas de água doce existentes
e habitats associados
• Conservação dos habitats naturais constantes
do Anexo I da Directiva Habitats e presentes
na área do Sítio, no total 27, com destaque
para os habitats de conservação prioritária
• Incremento dos efectivos populacionais e da
área de ocorrência de Thorella
verticillatinundata, uma espécie da flora
protegida ao abrigo da Directiva Habitats e
que se encontra reduzida a populações
diminutas. Esta espécie possui estatuto de
ameaça preocupante (Vulnerável) e encontrase significativamente ameaçada, principalmente
devido à perda de habitat (drenagem de lagoas
e dessecação de meios pantanosos)
• Conservação das espécies florísticas e
faunísticas com estatuto de protecção
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
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Cenário Zero/Tendencial
• Manutenção dos principais factores
de ameaça associados ao
ecossistema dunar do Sítio:
o Pressão urbanística e turística
(pisoteio intensivo e prática de
desportos todo-o-terreno)
o Proliferação de espécies de flora
exóticas, como as Acácias
(Acacia spp.), o Chorão
(Carpobrotus spp.) e a Erva-dasPampas (Cortaderia selloana)
o Extracção ilegal de areias
o Efeitos das obras de protecção
costeira (esporões)
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas
costeiras. Para a Barrinha de Mira
(BM), Lagoa de Mira (Lmi) e Lago
de Mar (LM) apresentam-se os
factores de ameaça (identificados
pela Tipologia MedWet) com maior
grau de afectação dos sistemas
aquáticos (Martins et al., 1996):
o Ocupação por infraestruturas
urbanas (BM, Lmi, LM)
o Actividade agrícola/agropecuária (BM, Lmi)
o Contaminação por efluentes
urbanos (BM)
o Contaminação por efluentes
industriais e contaminação
agrícola (BM, Lmi)
o Sedimentação/assoreamento
(BM, LM)
A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos ecossistemas deste
Sítio, com consequências negativas
para a conservação dos habitats e
das espécies, em especial os de
conservação prioritária

Principais acções
(Projecto)

Efeitos
Esperados

Riscos

• Execução de um cais de • Valorização paisagística das Fase de Construção:
acostagem na Barrinha
áreas intervencionadas
e na Lagoa de Mira para
• Perturbação temporária e localizada
pequenas embarcações
da fauna durante a fase de construção
• Criação de condições de
de lazer e criação de
visitação sustentáveis,
zonas de recreio e lazer
Fase de Exploração:
compatíveis com a
(parque de merendas,
sensibilidade dos habitats e
zona informal, zona
• Perturbação directa associada ao
espécies presentes
para prática de pesca
aumento potencial das actividades
desportiva (RA 7.2a e
humanas nas zonas beneficiadas
RA 7.2b)

Oportunidades
Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as obras no período de menor
perturbação para a fauna utilizadora
• Condicionar a localização das infra-estruturas de
recreio e lazer a áreas com menor valor
conservacionista.

• Melhoria das condições de usufruto
• Limitar (fisicamente) o acesso às zonas de maior
do espaço público
sensibilidade
• Ordenamento do espaço público e
• Contemplar a colocação de painéis informativos
das actividades de recreio e lazer,
que deverão conter, entre outras informações,
evitando a utilização desregrada das
indicações relativas à sensibilidade do meio natural
margens (pisoteio, etc.)
e cuidados a ter para a sua preservação dos seus
valores (faunísticos e florísticos)
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
• Nas zonas programadas para a prática de pesca
(através da implementação da
desportiva deve interditar-se a pesca por métodos
sinalética informativa)
ou artes que revolvam o fundo
• Desenvolvimento de acções de
educação ambiental com as escolas
da região

• Interditar a circulação de embarcações a motor
• Limitar a circulação das embarcações de lazer a
uma área particular da Barrinha e da Lagoa de Mira
(de forma a criar áreas resguardadas da
perturbação humana)
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Quadro 10.3.2 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Limpeza das margens e
requalificação do
de ameaça associados ao
coberto vegetal, com
ecossistema dunar do Sítio:
criação de novas zonas
o Pressão urbanística e turística
de vegetação (RA 7.2a,
(pisoteio intensivo e prática de
• Protecção das escarpas da Zona do Cabo
RA 7.2b e RA 7.2c)
desportos todo-o-terreno)
Mondego e valores naturais associados,
o Proliferação de espécies de flora
nomeadamente os valores florísticos
exóticas, como as Acácias
(Acacia spp.), o Chorão
• Protecção das lagoas de água doce existentes
(Carpobrotus spp.) e a Erva-dase habitats associados
Pampas (Cortaderia selloana)
o Extracção ilegal de areias
• Conservação dos habitats naturais constantes
o Efeitos das obras de protecção
do Anexo I da Directiva Habitats e presentes
costeira (esporões)
na área do Sítio, no total 27, com destaque
para os habitats de conservação prioritária
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas
• Incremento dos efectivos populacionais e da
costeiras. Para a Barrinha de Mira
área de ocorrência de Thorella
(BM), Lagoa de Mira (Lmi) e Lago
verticillatinundata, uma espécie da flora
de Mar (LM) apresentam-se os
protegida ao abrigo da Directiva Habitats e
factores de ameaça (identificados
que se encontra reduzida a populações
pela Tipologia MedWet) com
diminutas. Esta espécie possui estatuto de
maior grau de afectação dos
ameaça preocupante (Vulnerável) e encontrasistemas aquáticos (Martins et al.,
se significativamente ameaçada, principalmente
1996):
devido à perda de habitat (drenagem de lagoas
o Ocupação por infraestruturas
e dessecação de meios pantanosos)
urbanas (BM, Lmi, LM)
o Actividade agrícola/agro• Conservação das espécies florísticas e
pecuária (BM, Lmi)
faunísticas com estatuto de protecção
o Contaminação por efluentes
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
urbanos (BM)
o Contaminação por efluentes
industriais e contaminação
agrícola (BM, Lmi)
o Sedimentação/assoreamento
(BM, LM)
• Manutenção do estado de conservação do
cordão dunar litoral contínuo e da flora
associada

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos ecossistemas deste
Sítio, com consequências negativas
para a conservação dos habitats e
das espécies, em especial os de
• Requalificação e
conservação prioritária
estabilização das
margens (RA 7.2c)

Efeitos
Esperados

Riscos

Medidas de controlo de riscos

Fase de Construção:
Fase de Construção:
• Seleccionar espécies florísticas autóctones
• Aumento potencial da
excluindo-se as espécies alóctones (ainda que
capacidade de suporte para
• Eliminação das espécies de flora
naturalizadas)
a fauna, com destaque para • Perturbação temporária e localizada
da fauna durante as intervenções de
infestantes e aumento do coberto
as espécies protegidas por
• A escolha da vegetação autóctone deverá
limpeza e requalificação a desenvolver
vegetal autóctone
legislação comunitária
privilegiar espécies herbáceas, sub-arbustivas,
no meio físico
arbustivas e/ou florestais, no sentido de criar a
• Deve também ser feita a remoção
continuidade e heterogeneidade associada aos
• Aumento da área efectiva
Fase de Exploração:
das infestantes aquáticas. De acordo corredores ripícolas
de vegetação autóctone
com Martins et al. (2006), têm
Não aplicável
surgido na área envolvente às lagoas
• Nas acções de limpeza de margens deverá ter-se
• Erradicação de espécies de
novas espécies exóticas e com
um cuidado especial nas zonas que apresentem
flora infestantes
carácter invasor (e.g. Azolla spp.)
espécies com maior interesse do ponto de vista
que são facilmente transportadas
conservacionista e em bom estado de conservação,
• Incremento do valor
para as massas de água das lagoas
onde as intervenções devem deve ser restringidas
paisagístico do sistema
ao mínimo imprescindível, nomeadamente das
aquático e habitats
Fase de Exploração:
espécies com maior interesse do ponto de vista
associados
conservacionista e em bom estado de conservação
• Aumento do valor ecológico e
• Melhoria potencial da
paisagístico dos sistemas aquáticos
• A remoção das espécies florísticas exóticas das
qualidade da água (pela
margens deve ser feita numa faixa de pelo menos
depuração realizada pelo
• Melhoria das condições ecológicas
50m relativamente à massa de água
novo coberto vegetal
(locais de abrigo e alimentação) para
requalificado)
as espécies com interesse
• Levar a cabo uma acção de formação acerca dos
conservacionista mais dependentes
valores faunísticos de maior ocorrência nas
da manutenção da vegetação
margens antes das intervenções de limpeza (e.g.
ribeirinha autóctone: Lampreia-deLagarto-de-água, Cágado mediterrânico), de forma
riacho (Lampreta planeri), Lagartoa transmitir a necessidade de reduzir ao mínimo a
de-água (Lacerta schreiberi), Cágado
perturbação da fauna aquando das intervenções no
mediterrânico (Mauremys leprosa),
meio físico
Lontra (Lutra lutra), entre outras
• Interditar as acções de limpeza de margens no
período entre Março e Outubro devido à fauna
mais dependente da vegetação marginal, como o
Lagarto-de-água, o Cágado mediterrânico ou a
Lampreia-de-riacho. No caso da Lampreia-deriacho, que possui o estado “criticamente em
perigo”, as épocas mais críticas correspondem à
• Elaboração de um programa de
Primavera (fase de postura) e Verão (a ausência da
acompanhamento da evolução e
vegetação das margens podia conduzir à falta de
aparecimento de novas manchas de
ensombramento da água, resultando em
vegetação exótica invasora
mortalidade dos indivíduos pelo aumento da
temperatura e diminuição da oxigenação da água)
• As acções de estabilização das margens devem
Fase de Construção:
ocorrer no Outono/Inverno, fora do período de
reprodução da fauna mais dependente da
Não aplicável
vegetação marginal
Fase de Exploração:
• Melhoria potencial das condições
ecológicas para a generalidade dos
grupos de vertebrados (condições
de alimentação, refúgio e/ou
reprodução)

• Valorização paisagística da
área intervencionada
• Diminuição dos riscos
associados à erosão das
margens

Fase de Construção:
• Perturbação temporária e localizada
da fauna durante as intervenções
recuperação a desenvolver no meio
físico
Fase de Exploração:
Não aplicável
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Oportunidades

• Recuperação paisagística da área
intervencionada e diminuição do
risco de erosão

• Nas acções de estabilização de margens a remoção
de espécies autóctones de vegetação deve ser
restringida ao mínimo imprescindível
• Levar a cabo as intervenções de estabilização das
margens de forma cuidadosa, no sentido de causar
a perturbação mínima na fauna utilizadora
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Quadro 10.3.2 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos
Esperados

• Requalificação das
• Valorização paisagística das
praias
Mira
Sul
e
áreas intervencionadas
• Manutenção dos principais factores
Mira/Barrinha
de ameaça associados ao
• Diminuição dos factores de
(recuperação dunar,
ecossistema dunar do Sítio:
ameaça a que as
encerramento de
o Pressão urbanística e turística
• Protecção das escarpas da Zona do Cabo
caminhos localizados no comunidades florísticas dos
(pisoteio intensivo e prática de
Mondego e valores naturais associados,
sistemas dunares estão
cordão dunar,
desportos todo-o-terreno)
nomeadamente os valores florísticos
sujeitas (pisoteio)
recuperação de acessos
o Proliferação de espécies de flora
pedonais
à
praia,
• Melhoria potencial do valor
exóticas, como as Acácias
• Protecção das lagoas de água doce existentes
escadas e rampas e
ecológico do sistema dunar
(Acacia spp.), o Chorão
e habitats associados
criação de novos acessos
(Carpobrotus spp.) e a Erva-daspedonais – passadeiras)
Pampas (Cortaderia selloana)
• Conservação dos habitats naturais constantes
(R.A10o, R.A10n)
o Extracção ilegal de areias
do Anexo I da Directiva Habitats e presentes
o
Efeitos
das
obras
de
protecção
na área do Sítio, no total 27, com destaque
costeira (esporões)
para os habitats de conservação prioritária
• Manutenção do estado de conservação do
cordão dunar litoral contínuo e da flora
associada

• Incremento dos efectivos populacionais e da
• Manutenção dos principais factores
área de ocorrência de Thorella
de ameaça sobre as lagoas
verticillatinundata, uma espécie da flora
costeiras. Para a Barrinha de Mira
protegida ao abrigo da Directiva Habitats e
(BM), Lagoa de Mira (Lmi) e Lago
que se encontra reduzida a populações
de Mar (LM) apresentam-se os
diminutas. Esta espécie possui estatuto de
factores de ameaça (identificados
ameaça preocupante (Vulnerável) e encontrapela Tipologia MedWet) com
se significativamente ameaçada, principalmente
maior grau de afectação dos
devido à perda de habitat (drenagem de lagoas
• Limpeza das margens e
sistemas aquáticos (Martins et al.,
e dessecação de meios pantanosos)
requalificação do
1996):
coberto vegetal, com
o Ocupação por infraestruturas
• Conservação das espécies florísticas e
criação de novas zonas
urbanas (BM, Lmi, LM)
faunísticas com estatuto de protecção
de vegetação e
o Actividade agrícola/agrocomunitária e/ou com estatuto de ameaça
erradicação de espécies
pecuária (BM, Lmi)
infestantes no Passeio
o Contaminação por efluentes
Marginal da Barrinha
urbanos (BM)
(R.A 12.7 b)
o Contaminação por efluentes
industriais e contaminação
agrícola (BM, Lmi)
o Sedimentação/assoreamento
(BM, LM)
• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos ecossistemas deste
Sítio, com consequências negativas
para a conservação dos habitats e
das espécies, em especial os de
conservação prioritária

Riscos

Oportunidades

Fase de Construção:

Fase de Construção:

• Perturbação temporária das
comunidades faunísticas presentes

• Erradicação das principais espécies
de flora infestantes (e.g. Chorãodas-praias) presentes na área

Fase de Exploração:
Não aplicável

Fase de Exploração:

• Limitar a área das obras ao espaço estritamente
necessário
• Durante as acções a desenvolver, causar o
mínimo de afectação das manchas de vegetação
dunar bem desenvolvida

• Nas áreas onde for feita a plantação de espécies
• Valorização da paisagem
autóctones para fixação das areias, proteger a
• Melhoria potencial do valor
vegetação dunar recém-plantada pelo menos
ecológico dos habitats associados
durante os primeiros anos, através de sebes de
ao sistema dunar (nomeadamente
protecção
o aumento da biodiversidade
florística)
• As intervenções devem ser interditadas no
• Melhoria funcional do cordão dunar período reprodutor das espécies avifaunísticas
utilizadoras do cordão dunar
na protecção costeira e lagunar
• Ordenamento do acesso às praias,
evitando situações de circulação
desregrada nas dunas e outros
locais sensíveis

Fase de Construção:
Fase de Construção:
• Aumento potencial da
capacidade de suporte para
• Perturbação temporária e localizada
• Eliminação das espécies de flora
a fauna
da fauna local durante as intervenções
infestantes e aumento do coberto
vegetal autóctone
• Aumento da área efectiva
Fase de Exploração:
de vegetação autóctone
Não aplicável
Fase de Exploração:
• Erradicação de espécies de
• Aumento do valor paisagístico da
flora infestantes
Barrinha de Mira
• Valorização do valor
paisagístico do sistema
aquático e habitats
associados

Medidas de controlo de riscos

• Melhoria potencial das condições
ecológicas para a generalidade dos
grupos de vertebrados (condições
de alimentação, refúgio e/ou
reprodução)
• Elaborar um programa de
acompanhamento da evolução e
aparecimento de novas manchas de
vegetação exótica invasora

• Seleccionar espécies florísticas autóctones
excluindo-se as espécies alóctones
• A escolha da vegetação autóctone deverá
privilegiar espécies herbáceas, sub-arbustivas,
arbustivas, no sentido de criar a continuidade e
heterogeneidade associada aos corredores
ripícolas
• Levar a cabo uma acção de formação acerca dos
valores faunísticos de maior ocorrência nas
margens antes das intervenções de limpeza (e.g.
Lagarto-de-água, Cágado mediterrânico), de forma
a transmitir a necessidade de reduzir ao mínimo a
perturbação da fauna aquando das intervenções no
meio físico
• Instalar sinalética de sensibilização ambiental
• Interditar as acções de limpeza de margens no
período entre Março e Outubro devido à fauna
mais dependente da vegetação marginal, como o
Lagarto-de-água, o Cágado mediterrânico
• A remoção das espécies florísticas exóticas das
margens deve ser feita numa faixa de pelo menos
50m relativamente à massa de água
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Quadro 10.3.2 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Criação de
equipamentos e infrade ameaça associados ao
estruturas de recreio e
ecossistema dunar do Sítio:
lazer e criação de
o Pressão urbanística e turística
percursos pedonais e
(pisoteio intensivo e prática de
• Protecção das escarpas da Zona do Cabo
cicláveis no Passeio
desportos todo-o-terreno)
Mondego e valores naturais associados,
Marginal da Barrinha
o Proliferação de espécies de flora
nomeadamente os valores florísticos
(R.A 12.7 b)
exóticas, como as Acácias
(Acacia
spp.),
o
Chorão
• Protecção das lagoas de água doce existentes
(Carpobrotus spp.) e a Erva-dase habitats associados
Pampas (Cortaderia selloana)
o Extracção ilegal de areias
• Conservação dos habitats naturais constantes
o Efeitos das obras de protecção
do Anexo I da Directiva Habitats e presentes
costeira (esporões)
na área do Sítio, no total 27, com destaque
para os habitats de conservação prioritária
• Manutenção do estado de conservação do
cordão dunar litoral contínuo e da flora
associada

Efeitos
Esperados

Fase de Construção:
• Valorização paisagística das
•
Perturbação temporária e localizada
áreas intervencionadas
da fauna local durante a fase de
construção das infraestruturas e
• Criação de condições de
equipamentos de recreio e lazer
visitação sustentáveis,
compatíveis com a
Fase de Exploração:
sensibilidade dos habitats e
•
Perturbação associada ao aumento
espécies presentes
potencial das actividades humanas em
espaços sensíveis

• Manutenção dos principais factores
• Incremento dos efectivos populacionais e da
de ameaça sobre as lagoas
área de ocorrência de Thorella
costeiras. Para a Barrinha de Mira
verticillatinundata, uma espécie da flora
(BM), Lagoa de Mira (Lmi) e Lago
protegida ao abrigo da Directiva Habitats e
de Mar (LM) apresentam-se os
que se encontra reduzida a populações
• Beneficiação de
factores de ameaça (identificados
diminutas. Esta espécie possui estatuto de
• Melhoria paisagística das
estruturas de apoio às
pela
Tipologia
MedWet)
com
ameaça preocupante (Vulnerável) e encontraáreas intervencionadas
actividades de recreio
maior grau de afectação dos
se significativamente ameaçada, principalmente
náutico no Clube
sistemas aquáticos (Martins et al.,
devido à perda de habitat (drenagem de lagoas
• Melhoria das condições
Náutico da Praia de
1996):
e dessecação de meios pantanosos)
para prática de desportos
Mira (R.A14m)
o Ocupação por infraestruturas
náuticos e vivência da Ria;
urbanas (BM, Lmi, LM)
• Conservação das espécies florísticas e
maior atractividade
o Requalificação (quando
o Actividade agrícola/agrofaunísticas com estatuto de protecção
turística e maior relação
necessário) das
pecuária (BM, Lmi)
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
entre o Património da Ria
estruturas de apoio à
o Contaminação por efluentes
e os residentes/visitantes
acostagem
das
urbanos (BM)
embarcações de recreio
o Contaminação por efluentes
industriais e contaminação
o Reabilitação dos edifícios
agrícola (BM, Lmi)
de apoio
o Sedimentação/assoreamento
(BM, LM)
o Requalificação e/ou
limpeza das zonas
• A manutenção dos principais
envolventes
factores de ameaça conduz à
degradação dos ecossistemas deste
Sítio, com consequências negativas
para a conservação dos habitats e
das espécies, em especial os de
conservação prioritária
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Riscos

Oportunidades
Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as obras no período de menor
perturbação para a fauna utilizadora
• Condicionar a localização das infra-estruturas de
recreio e lazer a áreas com menor valor
conservacionista

• Melhoria das condições de usufruto
• Limitar (fisicamente) o acesso às zonas de maior
do espaço público
sensibilidade
• Ordenamento do espaço público e
• Contemplar a colocação de painéis informativos
das actividades de recreio e lazer,
que deverão conter, entre outras informações,
evitando a utilização desregrada das
indicações relativas à sensibilidade do meio natural
margens (pisoteio, etc.)
e cuidados a ter para a sua preservação dos seus
valores (faunísticos e florísticos)
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços • A criação de percursos pedonais e cicláveis deve
(através da implementação da
aproveitar o mais possível as infra-estruturas já
sinalética informativa)
existentes

Fase de Construção:
• Perturbação temporária e localizada
da fauna durante as intervenções a
desenvolver no meio físico
Fase de Exploração:
Não aplicável

Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:
• Melhoria paisagística das áreas
intervencionadas
• Ordenamento e promoção de uma
utilização mais regrada dos núcleos
de recreio náutico, numa
perspectiva de conciliação das
actividades de lazer com os
objectivos de conservação da
natureza

• Realizar as intervenções no período de menor
perturbação para a fauna utilizadora dos habitats
existentes
• Interditar acesso a zonas sensíveis eventualmente
existentes na envolvente
• Nas áreas requalificadas, proceder à colocação de
painéis informativos sobre os valores que a
Barrinha acolhe (aproveitamento das áreas de lazer
para promover a sensibilização ambiental)
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

Riscos

• Manutenção dos principais factores • Protecção e recuperação do • Melhoria da qualidade Fase de Construção:
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
sistema dunar (RA1.1)
restauração da zona húmida e do seu
ecológica do sistema
manutenção
do
mosaico
de
habitats
• Afectação de espécies
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
dunar ao nível do
o Reforço do cordão dunar
da
Ria
de
Aveiro:
florísticas protegidas por
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
coberto vegetal e ao
através da recarga com
o
Assoreamento
legislação comunitária
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
nível da capacidade de
inertes provenientes do
o
Alterações
na
dinâmica
promovendo a existência de habitats de
suporte para a fauna,
Porto de Aveiro e/ou de
hidromorfológica da Ria
• Afectação provável de ninhos
alimentação, reprodução e abrigo para a
em particular a
sedimentos do canal de Mira
o
Conversão
de
zonas
húmidas
de algumas espécies de aves
fauna, em particular a avifauna
avifauna
(se compatíveis)
para utilização agrícola
que utilizam o sistema dunar
o Erosão do cordão dunar
como habitat de nidificação
• Recuperação dos corredores de migração
o Recuperação e
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
renaturalização do sistema
o Abandono/conversão de salinas
• Perturbação localizada da
manutenção da sua qualidade ambiental a
dunar (plantação de espécies
fauna existente durante as
prazo
autóctones, colocação de
• Manutenção dos principais factores
intervenções no espaço físico
paliçadas, valorização dos
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
espaços, etc)
Fermentelos e de Frossos. Para a
Fase de Exploração:
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
Não aplicável
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc.) e do
afectação do sistema aquático
zonamento de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Oportunidades
Fase de Construção:
• Erradicação das principais espécies de
flora infestantes (e.g. Chorão-daspraias) presentes na área de
intervenção
Fase de Exploração:
• Melhoria do valor ecológico dos
habitats associados ao sistema dunar
(nomeadamente o aumento da
biodiversidade florística)

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções de reforço do
cordão dunar no período de menor
perturbação para a avifauna, em particular a
que utiliza o habitat do sistema dunar para
nidificação (e.g. Borrelho-de-coleirainterrompida)
• Nas áreas onde for feita a plantação de
espécies autóctones para fixação das areias,
proteger a vegetação dunar recém-plantada
pelo menos durante os primeiros anos,
através de sebes de protecção

• Elaborar um programa de monitorização
para as comunidades florísticas (abundância
e riqueza específica) dos habitats dunares
após as acções de renaturalização do
• Implementação de um programa de
sistema dunar. Este programa assentará na
monitorização das espécies florísticas
eleição de uma grelha de quadrículas
invasoras, típicas do sistema dunar (e.g. permanentes, que serão objecto de uma
chorão, acácia)
descrição ecológica do biótopo e censos
biológicos de incidência sazonal durante
pelo menos 3 anos. Os estudos de
monitorização das comunidades dunares
vão permitir avaliar em que medida ocorre
uma efectiva reposição das condições
naturais e uma melhoria da situação actual
e detectar a necessidade de intervenções
adicionais, no caso de não se verificarem os
efeitos esperados

• Melhoria funcional do cordão dunar na
protecção costeira e lagunar

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para a
conservação dos valores florísticos
e faunísticos, em especial os de
conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

• Manutenção dos principais factores • Transposição de sedimentos • Melhoria das
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
para optimização do
restauração da zona húmida e do seu
condições de
manutenção
do
mosaico
de
habitats
equilíbrio hidrodinâmico mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
escoamento e da
da Ria de Aveiro:
Dragagem dos Canais de
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
qualidade da água
o Assoreamento
Ovar, Murtosa, Mira e
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o Alterações na dinâmica
Íhavo (RA 1.2a, R.A 1.2b,
promovendo a existência de habitats de
• Diminuição da
hidromorfológica da Ria
RA 1.2c, R.A1.2d)
alimentação, reprodução e abrigo para a
tendência de
o Conversão de zonas húmidas
fauna, em particular a avifauna
assoreamento do
(engloba também as eventuais
para utilização agrícola
sistema lagunar
acções
de
dragagem
necessárias
o Erosão do cordão dunar
• Recuperação dos corredores de migração
às
acções
RA9.2
núcleos
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
• Afectação
piscatórios lagunares, RA12
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
(temporária) do
frentes lagunares e RA14
prazo
habitat e de espécies
actividades de recreio náutico:
• Manutenção dos principais factores
florísticas e faunísticas
intervenções de dimensão
de ameaça sobre as lagoas de
bentónicas do sistema
• Conciliação das actividades humanas com
reduzida a moderada, em áreas
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
lagunar
limitadas, cujos impactes são
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
minimizáveis pela adopção dos
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
procedimentos adequados)
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
Observação:
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
A realização desta acção poderá
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
estar sujeita a uma Avaliação de
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
Impacte de Impacte Ambiental
urbanos
de Aveiro
(AIA), em função das cotas de
o Contaminação agrícola
fundo a definir pelos estudos da
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
evolução e da dinâmica costeira
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
e estuarina (RA4) a desenvolver
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
brevemente.
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
No âmbito da AIA as acções de
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
desassoreamento serão
faunísticos da Ria:
estudadas de forma rigorosa,
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
com enfoque nos seguintes
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
aspectos: (1) características
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
físico-químicas dos sedimentos
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
a dragar; (2) volumes de
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
dragados; (3) delimitação de
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
áreas não perturbadas; (4)
em particular)
o Contaminação da água por
gestão dos sedimentos
•
efluentes agrícolas, portuários e
dragados; (5) definição dos
industriais
métodos de dragagem,
o Pressão turística/urbanística
transporte e deposição; (6)
levantamento da actividade
A manutenção dos principais
piscatória desenvolvidas na
factores de ameaça conduz à
área; (7) caracterização das
degradação dos vários habitats
comunidades bentónicas e
naturais e semi-naturais da ZPE,
ictiológicas.
com consequências negativas para a
conservação dos valores florísticos
e faunísticos, em especial os de
conservação prioritária
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Riscos

Oportunidades

Fase de Construção:

Fase de Construção:

• Degradação temporária da
qualidade da água (aumento
da turbidez, ressuspensão de
eventuais poluentes contidos
nos sedimentos)

Não aplicável

• Perda localizada de habitat
para invertebrados
bentónicos

Fase de Exploração:
• Contrariar a tendência de
assoreamento progressivo da Ria (que
conduz ao desaparecimento de alguns
habitats húmidos importantes para a
fauna)

• Afectação da fauna bentónica • Fomentar o adequado funcionamento
hidrodinâmico da Ria
(diminuição de efectivos
populacionais)
• Melhoria da qualidade da água
• Diminuição da capacidade de
suporte para a fauna piscícola • Melhoria do valor ecológico do habitat
devido à redução da
bentónico, com reflexos positivos para
disponibilidade alimentar
a ictiofauna e avifauna (em particular as
espécies limícolas)
• Diminuição provável dos
efectivos populacionais das
espécies piscícolas utilizadoras
das áreas a intervencionar
devido a afugentamento e
mortalidade directa e
indirecta
• Afectação localizada de
espécies de flora terrestre
devido à deposição de
dragados (eg. acções de
recuperação dunar) e
respectiva movimentação de
maquinaria
• Perturbação directa da fauna
devido ao acréscimo de ruído
e à presença humana durante
as obras

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as dragagens entre o fim de Julho e
o início de Novembro de forma a evitar as
épocas de desova da ictiofauna e a época de
maior concentração de espécies da avifauna
invernante. Pode também considerar-se o
período menos prejudicial para os ciclos de
vida das espécies bivalves
• Seleccionar métodos de dragagem que
minimizem a ressuspensão de sedimentos
• Delimitar as áreas de dragagem com rede
de malha fina (quando necessário e possível,
atendendo aos valores de turbidez e de
sólidos suspensos)
• Evitar a afectação da vegetação marginal
dos canais aquando das intervenções de
desassoreamento e deposição de dragados
• Renaturalizar áreas de sapal eventualmente
afectadas pelas intervenções
• Monitorizar a qualidade da água durante e
após as acções de dragagem
• A concentração de poluentes em
espécimes de moluscos bivalves deve ser
monitorizada após as operações de
dragagens e a mariscagem só deverá ser
autorizada quando os espécimes
respeitarem a legislação em vigor (controle
sanitário)
• Implementar medidas que potenciem a
recolonização rápida dos habitats
bentónicos afectados, através do recurso,
por exemplo, a substratos artificiais após
adequada ponderação/colaboração com
equipas que investiguem este tipo de
soluções (Univ. Aveiro)

Fase de Exploração:
• Inutilização potencial da
exploração agrícola de campos
adjacentes pela maior
penetração da cunha salina;
• Aumento potencial do risco
de erosão das margens dos
canais (pelo aumento da
intensidade das correntes)
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Reforço das
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
margens/recuperação de
restauração da zona húmida e do seu
manutenção
do
mosaico
de
habitats
motas com vista à
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
da
Ria
de
Aveiro:
prevenção de riscos no
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o
Assoreamento
Salgado de Aveiro (Aveiro)
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o
Alterações
na
dinâmica
(RA 3a)
promovendo a existência de habitats de
hidromorfológica da Ria
alimentação, reprodução e abrigo para a
o Conversão de zonas húmidas
o Dragagens (se necessário. A
fauna, em particular a avifauna
para utilização agrícola
definir através de estudo
o Erosão do cordão dunar
específico a realizar
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
brevemente)
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
o Reconstrução de protecções
prazo
marginais, diques e motas
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
o Reperfilamento de margens
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
•
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Efeitos esperados
• Valorização do
elemento paisagístico
“salinas”

Riscos
Fase de Construção:

• Perturbação das espécies de
aves que utilizam as salinas da
ZPE como habitat de refúgio
• Estabilização das
(e.g. Calidris alpina),
margens da área do
alimentação (e.g. Recurvirostra
Salgado, com a
avosetta, Platalea leucorodia) e
consequente redução
nidificação (e.g. Sterna
dos riscos erosão e
albifrons, Charadrius
derrocada dos taludes
alexandrinus, Himantopus
himantopus)
• Contribuição para a
recuperação das zonas
• Perturbação e/ou afectação
húmidas, uma das
dos ninhos das espécies
orientações de gestão
nidificantes (e.g. Sterna
da ZPE da Ria de
albifrons, Charadrius
Aveiro, cartografadas
alexandrinus, Himantopus
para a área a
himantopus) – mais de 50% da
intervencionar
população nacional de
Andorinha-do-mar-anã (Sterna
albifrons) nidifica em salinas

Oportunidades
Fase de Construção:
• Recuperação das motas através da
utilização do saber tradicional
Fase de Exploração:
• Valorização paisagística do Salgado de
Aveiro

Medidas de controlo de riscos
• Interditar as intervenções nas margens
assinaladas na cartografia do PSRN2000
para a área de intervenção, de acordo com
as orientações de gestão da ZPE
• Interditar as intervenções durante o
período de reprodução das espécies
nidificantes nas salinas (Sterna albifrons,
Charadrius alexandrinus e Himantopus
himantopus)

• Recuperação da actividade salineira
• Realizar as acções no menor espaço de
tradicional ou, em alternativa,
tempo e fora dos meses de Invernada
manutenção de uma gestão adequada
das salinas abandonadas, de forma a
• Realizar as intervenções no terreno de
assegurar a manutenção da qualidade
deste habitat para a avifauna utilizadora forma a minimizar a perturbação (ruído,
presença humana) da avifauna utilizadora
deste habitat, e.g. Calidris alpina, Himantopus
• Estudar as colónias de Sterna albifrons,
himantopus, Charadrius hiaticula, Charadrius
Charadrius alexandrinus e Himantopus
alexandrinus, Sterna albifrons Recurvirostra
himantopus existentes na área de
avosetta , Platalea leucorodia, Milvus migrans,
intervenção e proteger as principais
Pandion haliaetus e Passeriformes
zonas de reprodução destas espécies
migradores de matos e bosques
(principalmente
dos
animais
• Riscos de pequena magnitude,
assilvestrados)
associados ao eventual
• Caso necessário, aplicar as medidas de
processo de dragagem
controlo dos riscos associados ao processo
•
Criar
praias
artificiais
de
substrato
(referidos no projecto RA1.2)
de dragagem (referidas no projecto R.A.
e minimizáveis com a adopção arenoso e ilhas artificiais em algumas
1.2)
das
salinas
abandonadas,
de
forma
a
das medidas adequadas
aumentar a área de habitat favorável
Fase de Exploração:
para algumas das espécies utilizadoras
deste habitat (e.g. Sterna albifrons)
Não aplicável

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para a
conservação dos valores florísticos
e faunísticos, em especial os de
conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

Riscos

Fase de Construção:
• Manutenção dos principais factores • Reforço das
• Manutenção do estado de conservação e
• Valorização
de
ameaça
associados
à
margens/recuperação
de
restauração da zona húmida e do seu
paisagística das áreas
• Perturbação da fauna, em
manutenção do mosaico de habitats
motas com vista à
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
intervencionadas
particular a avifauna, durante
da
Ria
de
Aveiro:
prevenção
de
riscos
entre
a
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
as intervenções recuperação a
o
Assoreamento
Ponte
da
Varela
e
a
Ribeira
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
• Estabilização de
desenvolver no meio físico
o
Alterações
na
dinâmica
da
Aldeia
(Murtosa)
(R.A3b)
promovendo a existência de habitats de
margens/recuperação
(nomeadamente da avifauna
hidromorfológica
da
Ria
e
o
Cais
do
Chegado
e
a
alimentação, reprodução e abrigo para a
das motas, com a
invernante alvo de
o
Conversão
de
zonas
húmidas
Ribeira
Nova
(Murtosa)
fauna, em particular a avifauna
consequente redução
orientações de gestão)
para utilização agrícola
(R.A3c)
dos riscos erosão e
o Erosão do cordão dunar
derrocada dos taludes
• Recuperação dos corredores de migração
• Perturbação e/ou destruição
o Pressão turística/urbanística
o Dragagens (se necessário)
(galerias ripícolas e bosquetes) e
dos ninhos das espécies
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
• Contribuição para a
nidificantes (e.g. Circus
o Reconstrução de protecções
prazo
recuperação das zonas aeruginosus, Charadrius
marginais, diques e motas
• Manutenção dos principais factores
húmidas, uma das
alexandrinus, Himantopus
de ameaça sobre as lagoas de
orientações de gestão
• Conciliação das actividades humanas com
himantopus)
o Reperfilamento de margens
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
da ZPE da Ria de
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
Aveiro, cartografadas
• Riscos de pequena magnitude,
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
para a área a
associados ao eventual
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
intervencionar
processo de dragagem
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
(referidos no projecto R.A.
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
1.2) e minimizáveis com a
(Martins et al., 1996):
adopção das medidas
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
adequadas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
Fase de Exploração:
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
Não aplicável
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Oportunidades
Fase de Construção:
• Recuperação das motas através da
utilização do saber tradicional
Fase de Exploração:
• Valorização paisagística das áreas
intervencionadas

Medidas de controlo de riscos
• Interditar as intervenções nas margens
assinaladas na cartografia do PSRN2000
para a área de intervenção, de acordo com
as orientações de gestão da ZPE
• Interditar as intervenções durante o
período de reprodução das espécies
nidificantes alvo de orientações de gestão e
cartografadas para a área de intervenção –
Circus aeruginosus, Charadrius alexandrinus e
Himantopus himantopus
• Realizar as acções no menor espaço de
tempo e fora dos meses de Invernada
(Novembro a Janeiro)
• Realizar as intervenções no terreno de
forma a minimizar a perturbação (ruído,
presença humana) da avifauna utilizadora
deste habitat, e.g. Calidris alpina, Himantopus
himantopus, Charadrius hiaticula, Charadrius
alexandrinus, Recurvirostra avosetta , Pandion
haliaetus,, Ixobrychus minutus
• Caso necessário, aplicar as medidas de
controlo dos riscos associados ao processo
de dragagem (referidas no projecto R.A.
1.2)

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para a
conservação dos valores florísticos
e faunísticos, em especial os de
conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Desassoreamento de zonas
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
degradadas na Pateira de
restauração da zona húmida e do seu
manutenção
do
mosaico
de
habitats
Fermentelos (R.A 7.1a)
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
da
Ria
de
Aveiro:
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o Assoreamento
(Acção essencial para a
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o
Alterações
na
dinâmica
requalificação ambiental da
promovendo a existência de habitats de
hidromorfológica da Ria
Pateira - Intervenção de
alimentação, reprodução e abrigo para a
o
Conversão
de
zonas
húmidas
desassoreamento, de dimensão
fauna, em particular a avifauna
para utilização agrícola
moderada, em áreas limitadas,
o Erosão do cordão dunar
cujos impactos são minimizáveis
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
pela adopção dos
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
procedimentos adequados)
manutenção da sua qualidade ambiental a
prazo
Observação:
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas de
A realização desta acção poderá
• Conciliação das actividades humanas com
Fermentelos e de Frossos. Para a
estar sujeita a uma Avaliação de
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamImpacte de Impacte Ambiental
através da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
(AIA).
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
No âmbito da AIA as acções de
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
desassoreamento serão
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
estudadas de forma rigorosa,
(Martins et al., 1996):
com enfoque nos seguintes
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
aspectos: (1) características
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
físico-químicas dos sedimentos
urbanos
de Aveiro
a dragar; (2) volumes de
o Contaminação agrícola
dragados; (3) delimitação de
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
áreas não perturbadas; (4)
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
gestão dos sedimentos
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
dragados; (5) definição dos
Especial de Protecção, com destaque para os
métodos de dragagem,
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
transporte e deposição; (6)
de ameaça sobre os valores naturais
levantamento da actividade
faunísticos da Ria:
piscatória desenvolvidas na
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
área; (7) caracterização das
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunidades bentónicas e
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
ictiológicas.
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
• Limpeza das margens, com
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
recursos a meios e
em particular)
o Contaminação da água por
processos adequados que
•
efluentes agrícolas, portuários e
não comprometam a sua
industriais
naturalização e função, na
o Pressão turística/urbanística
Pateira de Fermentelos (RA
7.1 a, b) e na Pateira de
• A manutenção dos principais
Frossos (R.A 7.1c)
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Efeitos esperados
• Melhoria das
condições de
escoamento e da
qualidade da água

Riscos
Fase de Construção:

Oportunidades
Fase de Construção:

Medidas de controlo de riscos
• Interditar as acções de desassoreamento
nas Pateiras entre a Primavera e o Verão,
de forma a evitar a época de desova das
espécies de ictiofauna presentes

Não aplicável
• Perturbação temporária da
fauna durante as intervenções
de limpeza e requalificação a Fase de Exploração:
desenvolver no meio físico
• Seleccionar métodos de dragagem que
• Diminuição do estado
• Melhoria do valor ecológico do habitat
minimizem a ressuspensão de sedimentos
de eutrofização do
“águas livres”
• Degradação temporária da
corpo de água
qualidade da água (aumento
• Delimitar as áreas de dragagem com rede
da turbidez, ressuspensão de • Melhoria da oxigenação e da qualidade
de malha fina (quando necessário e possível,
• Melhoria do valor
da água
eventuais poluentes contidos
atendendo aos valores de turbidez e de
ecológico do habitat
nos sedimentos)
sólidos suspensos)
“águas livres” para a
• Diminuição da tendência de
fauna e flora
assoreamento da Pateira
• Perda de habitat para
• Não destruir a vegetação marginal nem o
invertebrados bentónicos
equilíbrio hidrológico da Pateira aquando
• Afectação do habitat e
das intervenções de desassoreamento
de espécies florísticas
• Diminuição de efectivos
e faunísticas do
populacionais de fauna
sistema lagunar
• Durante as acções de desassoreamento,
bentónica
(invertebrados
evitar a afectação de áreas da Pateira com
bentónicos, flora
uma vegetação palustre bem desenvolvida
enraizada nos fundos) • Diminuição provável da
(planear as acções de dragagem de forma a
capacidade de suporte para a
preservar as zonas alagadas de baixas
•
fauna piscícola devido à
profundidades com vegetação palustre bem
redução da disponibilidade
desenvolvida)
alimentar
• Monitorizar a qualidade da água após as
acções de desassoreamento (como valores
de referência considerar os limites
previstos para as águas de ciprinídeos, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei nº
236/98, de 1 de Agosto)

• Afectação de áreas de
vegetação palustre em bom
estado de conservação
Fase de Exploração:
Não aplicável

Fase de Construção:
• Valorização
paisagística e ecológica
• Afectação de espécies da
das Pateiras e zonas
fauna durante as acções de
envolventes
limpeza das margens
• Erradicação de
espécies de flora
infestantes

• Implementar um plano de monitorização
para avaliar as tendências demográficas das
populações bentónicas e de ictiofauna após
as acções de desassoreamento
Fase de Construção:

• Levar a cabo uma acção de formação
acerca dos valores faunísticos de maior
• Eliminação das espécies de flora
ocorrência nas margens antes das
infestantes e das manchas de vegetação intervenções de limpeza de forma a
degradadas
transmitir a necessidade de reduzir ao
mínimo a perturbação da fauna aquando das
Fase de Exploração:
intervenções no meio físico

• Perturbação indirecta da
fauna durante as intervenções
de limpeza a desenvolver no • Aumento do valor paisagístico do
• Nas acções de limpeza de margens a
meio físico (pelo ruído
sistema lagoa e vegetação ripícola
remoção de manchas de vegetação
• Eliminação das
associado à presença humana
associada
autóctone em bom estado de conservação
manchas de vegetação
e maquinaria utilizada),
deve ser restringida ao mínimo
ripícola degradada
nomeadamente da avifauna
• Incremento potencial do valor
imprescindível
ecológico associado aos habitats das
• Aumento da área
• Perda de habitat de abrigo,
Pateiras (águas livres, vegetação alagada • As acções de limpeza de margens devem
efectiva de vegetação
alimentação e reprodução
e vegetação ripícola)
ocorrer fora da época de nidificação da
autóctone
para a fauna
avifauna utilizadora da vegetação palustre,
como a Ardea purpurea, a Egretta garzetta e
Fase de Exploração:
Circus aeruginosus
Não aplicável
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

• Manutenção dos principais factores • Requalificação do coberto
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
vegetal, com criação de
restauração da zona húmida e do seu
manutenção
do
mosaico
de
habitats
novas zonas de vegetação e
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
da
Ria
de
Aveiro:
erradicação de espécies
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o
Assoreamento
infestantes, Pateira de
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o
Alterações
na
dinâmica
Fermentelos (RA 7.1 a, b) e
promovendo a existência de habitats de
hidromorfológica da Ria
na Pateira de Frossos (R.A
alimentação, reprodução e abrigo para a
o
Conversão
de
zonas
húmidas
7.1c)
fauna, em particular a avifauna
para utilização agrícola
o Erosão do cordão dunar
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
prazo
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais • Criação de equipamentos,
faunísticos da Ria:
percursos
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
panorâmicos/desportivos e
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
infra-estruturas de turismo
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
e lazer na Pateira de
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Fermentelos (RA 7.1 a, b) e
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
na Pateira de Frossos (R.A
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
7.1c)
em particular)
o Contaminação da água por
•
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística
• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Efeitos esperados

Riscos

Fase de Construção:
• Valorização
paisagística e ecológica
• Perturbação temporária da
das Pateiras e zonas
fauna durante as intervenções
envolventes
recuperação a desenvolver no
meio físico
• Aumento da área de
vegetação autóctone
Fase de Exploração:
• Diminuição do
coberto vegetal
exótico terrestre e
aquático (eliminação
do Jacinto-de-água,
Pinheirinha-de-água e
outras infestantes)

Não aplicável

Oportunidades
Fase de Construção:
• Remoção da vegetação infestante
(aquática e terrestre)
Fase de Exploração:
• Aumento do valor paisagístico do
sistema lagunar
• Incremento potencial do valor
ecológico associado aos habitats
ribeirinhos

• Melhoria potencial da
qualidade da água e da
biodiversidade

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a avifauna (ie, fora
do período reprodutor). De acordo com as
orientações de gestão, salvaguardar os
valores avifaunísticos presentes: Milvus
migrans, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus,
Passeriformes migradores de caniçal e
galerias ripícolas e Passeriformes
migradores de matos e bosques
• Para a requalificação do coberto vegetal, a
escolha da vegetação autóctone deverá
privilegiar espécies herbáceas, subarbustivas, arbustivas e florestais, no
sentido de criar a continuidade e
heterogeneidade associada aos corredores
ripícolas
• No controlo da infestantes Jacinto-de-água
e Pinheirinha -de-água recorrer ao método
de controlo físico por remoção manual,
utilização de “aspiradores” ou de “ceifeiras
mecânicas”. Este último método é
desaconselhado para a Pinheirinha-de-água
• Realizar o controlo de continuidade das
infestantes Jacinto-de-água e Pinheirinha-deágua para monitorizar o
aparecimento/expansão novas manchas
vegetação exótica

• Valorização
paisagística das áreas
intervencionadas
• Criação de condições
de visitação
sustentáveis,
compatíveis com a
sensibilidade dos
habitats e espécies
presentes

Fase de Construção:

Fase de Construção:
Não aplicável

• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a avifauna (ie, fora
do período reprodutor)

• Perturbação temporária e
localizada da fauna durante a
Fase de Exploração:
fase de construção das infra• Na definição de áreas de lazer/recreio e de
estruturas e equipamentos de
percursos pedonais deve contemplar-se a
recreio e lazer
• Melhoria das condições de usufruto do
colocação de painéis informativos que
espaço público numa perspectiva
deverão conter, entre outras informações,
Fase de Exploração:
conciliação das actividades de recreio e
indicações relativas à sensibilidade do meio
lazer com os objectivos de conservação
natural e cuidados a ter para a sua
da
natureza
• Perturbação associada ao
preservação dos seus valores (faunísticos e
aumento das actividades
florísticos)
humanas em espaços sensíveis • Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
• Na definição de áreas de recreio/lazer,
(através da implementação da sinalética
contemplar o zonamento das áreas
informativa)
sensíveis
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

Riscos

Fase de Construção:
• Manutenção dos principais factores • Reordenamento dos
• Manutenção do estado de conservação e
• Melhoria do valor
de
ameaça
associados
à
núcleos
piscatórios
restauração da zona húmida e do seu
paisagístico das áreas
manutenção do mosaico de habitats
lagunares de Ovar, Murtosa, intervencionadas
• Perturbação temporária da
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
da
Ria
de
Aveiro:
Estarreja,
Aveiro,
Ílhavo
fauna durante as intervenções
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o
Assoreamento
(R.A
9.2
a,
b,
c,
d,
e,
f,
g,
h,
i,
recuperação a desenvolver no
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o
Alterações
na
dinâmica
j,
k,
l,
m,
n,
o,
p,
q,
r,
s,
t,
u,
meio físico
promovendo a existência de habitats de
hidromorfológica da Ria
v)
alimentação, reprodução e abrigo para a
o Conversão de zonas húmidas
Fase de Exploração:
fauna, em particular a avifauna
para utilização agrícola
o Requalificação dos cais e
• Não aplicável
o Erosão do cordão dunar
estruturas de apoio
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
prazo
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
Fase de Construção:
Lagoa de Fermentelos apresentam- • Reordenamento e
• Melhoria do valor
através da promoção de boas práticas
qualificação da frente
se os factores de ameaça
paisagístico
das
áreas
ambientais (boas práticas agrícolas e
• Perturbação temporária da
lagunar de Ovar – Azurreira intervencionadas
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
fauna durante as intervenções
(R.A 12.1a), Cais da Ribeira
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
recuperação a desenvolver no
(R.A 12.1b), Praia do
afectação do sistema aquático
•
Erradicação
de
de zonas sensíveis
meio físico
Areinho
(R.A
12.1c),
Torrão
(Martins et al., 1996):
espécies de flora
do Lameiro (R.A 12.1d) e
o Actividade agrícola/agro-pecuária
infestantes
• Melhoria da qualidade da água das zonas
Foz do Rio Cáster (R.A
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
12.1e)
Fase de Exploração:
urbanos
• Eliminação das
de Aveiro
o Contaminação agrícola
manchas de vegetação
o Melhoria das condições para
• Incremento localizado da
o Sedimentação/assoreamento
ripícola degradada
• Manutenção da integridade dos vários
a
prática
de
desportos
pressão antrópica sobre a Ria
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
náuticos
associada a actividades
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
náuticas (novas infraEspecial de Protecção, com destaque para os
o Criação de equipamentos e
estruturas)
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
infra-estruturas
de
recreio
e
de ameaça sobre os valores naturais
lazer
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
o Limpeza das margens e
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
requalificação do coberto
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
vegetal, com criação de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
novas zonas de vegetação e
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
erradicação de espécies
marinhos
em particular)
infestantes
o Contaminação da água por
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Oportunidades
Fase de Construção:
Não aplicável
Fase de Exploração:
• Melhoria paisagística das áreas
intervencionadas

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes
• Interditar acesso a zonas sensíveis
eventualmente existentes na envolvente aos
núcleos piscatórios

• Ordenamento e promoção de uma
utilização mais regrada dos núcleos
piscatórios, numa perspectiva de
conciliação das actividades económicas
com os objectivos de conservação da
natureza
Fase de Construção:
Não aplicável

Fase de Exploração:
• Melhoria das condições de usufruto do
espaço público

• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes
• As acções de limpeza das margens devem
evitar a remoção de manchas de vegetação
autóctone em bom estado de conservação

• Controlo de espécies exóticas e
incremento do coberto vegetal
autóctone
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

Riscos

Fase de Construção:
• Manutenção dos principais factores • Reordenamento e
• Manutenção do estado de conservação e
• Melhoria do valor
de
ameaça
associados
à
qualificação
da
frente
restauração da zona húmida e do seu
paisagístico das áreas
manutenção do mosaico de habitats
lagunar da Murtosa - Cais
• Perturbação temporária da
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
intervencionadas
da
Ria
de
Aveiro:
da
Ribeira
do
Martinho
(R.A
fauna durante as intervenções
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o
Assoreamento
12.2
a),
Cais
da
Ribeira
do
recuperação a desenvolver no
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
• Erradicação de
o
Alterações
na
dinâmica
Gago
(R.A
12.2
b)
e
Cais
do
meio físico
promovendo a existência de habitats de
espécies de flora
hidromorfológica da Ria
Mancão (R.A 12.2 c)
alimentação, reprodução e abrigo para a
infestantes
o Conversão de zonas húmidas
Fase de Exploração:
fauna, em particular a avifauna
• Reordenamento e
para utilização agrícola
• Incremento localizado da
• Eliminação das
qualificação da frente
o Erosão do cordão dunar
pressão antrópica sobre a Ria
• Recuperação dos corredores de migração
manchas de vegetação
lagunar
de
Estarreja
Cais
o Pressão turística/urbanística
associada a actividades
(galerias ripícolas e bosquetes) e
ripícola degradada
da Ribeira do Mourão (R.A
o Abandono/conversão de salinas
náuticas (novas inframanutenção da sua qualidade ambiental a
12.3 a), Esteiro de Estarreja
estruturas)
prazo
(R.A 12.3 b), Esteiro de
• Manutenção dos principais factores
Veiros (R.A 12.3 c), Cais de
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
Salreu (R.A 12.3 d) e Cais
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
de Canelas (R.A 12.3 e)
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
o Criação de equipamentos e
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
infra-estruturas de recreio e
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
lazer
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
o Limpeza das margens e
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
requalificação do coberto
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
vegetal, com criação de
de Aveiro
o Contaminação agrícola
novas zonas de vegetação e
o Sedimentação/assoreamento
erradicação de espécies
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
infestantes
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
• Criação de um percurso de
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
sensibilização ambiental ao
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
longo do Esteiro (R.A 12.3
faunísticos da Ria:
c)
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Oportunidades
Fase de Construção:
Não aplicável

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes

• As acções de limpeza das margens devem
evitar a remoção de manchas de vegetação
• Melhoria das condições de usufruto do autóctone em bom estado de conservação
espaço público
Fase de Exploração:

• Controlo de espécies exóticas e
incremento do coberto vegetal
autóctone
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

• Manutenção dos principais factores • Reordenamento e
• Manutenção do estado de conservação e
• Melhoria do valor
de ameaça associados à
qualificação da frente
restauração da zona húmida e do seu
paisagístico das áreas
manutenção do mosaico de habitats
lagunar de Aveiro – Frente
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
intervencionadas
da Ria de Aveiro:
de Ria de S. Jacinto (R.A
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
• Erradicação de
o Assoreamento
12.4 a) e Esteiro de S.
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
espécies de flora
o
Alterações
na
dinâmica
Pedro (R.A 12.4 b)
promovendo a existência de habitats de
infestantes
hidromorfológica da Ria
alimentação, reprodução e abrigo para a
• Eliminação das
o Conversão de zonas húmidas
o Recuperação e
fauna, em particular a avifauna
manchas de vegetação
para utilização agrícola
reperfilamento da frente da
ripícola degradada
o Erosão do cordão dunar
Ria (R.A 12.4 a)
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
o Criação de percursos
manutenção da sua qualidade ambiental a
pedonais e cicláveis
prazo
• Manutenção dos principais factores
o Criação de equipamentos e
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
infra-estruturas de recreio e
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
lazer
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
o Limpeza das margens e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
requalificação do coberto
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
vegetal, com criação de
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
novas zonas de vegetação e
(Martins et al., 1996):
erradicação de espécies
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
infestantes (R.A 12.4 b)
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
• Reordenamento e
o Contaminação agrícola
• Melhoria do valor
qualificação da frente
o Sedimentação/assoreamento
paisagístico das áreas
• Manutenção da integridade dos vários
lagunar de Ílhavo – Gafanha intervencionadas
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
da Nazaré – Cale da Vila
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
(R.A 12.5 a), Área de
• Erradicação de
Especial de Protecção, com destaque para os
Recreio Fluvial do Canal de
• Manutenção dos principais factores
espécies de flora
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais Mira + Costa Nova Sul (R.A infestantes
12.5 b) e Área de recreio
faunísticos da Ria:
fluvial da Barquinha (R.A
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
• Eliminação das
12.5 c)
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
manchas de vegetação
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
ripícola degradada
o Limpeza das margens e
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
requalificação
do
coberto
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
vegetal, com criação de
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
novas zonas de vegetação e
em particular)
o Contaminação da água por
erradicação de espécies
efluentes agrícolas, portuários e
infestantes
industriais
o Pressão turística/urbanística
o Criação de equipamentos e
infra-estruturas de recreio e
• A manutenção dos principais
lazer
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Riscos
Fase de Construção:
• Perturbação temporária da
fauna durante as intervenções
de recuperação a desenvolver
no meio físico

Oportunidades
Fase de Construção:
Não aplicável

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes

Fase de Exploração:

• As acções de limpeza das margens devem
evitar a remoção de manchas de vegetação
• Melhoria das condições de usufruto do
autóctone em bom estado de conservação
espaço público

Fase de Exploração:

• Controlo de espécies exóticas e
incremento do coberto vegetal
• Incremento localizado da
pressão antrópica sobre a Ria autóctone
associada a actividades
náuticas (novas infra• Sensibilização dos visitantes para a
estruturas)
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)

Fase de Construção:

Fase de Construção:

• Perturbação temporária da
Não aplicável
fauna durante as intervenções
recuperação a desenvolver no
Fase de Exploração:
meio físico
Fase de Exploração:

• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes

• As acções de limpeza das margens devem
evitar a remoção de manchas de vegetação
• Melhoria das condições de usufruto do autóctone em bom estado de conservação
espaço público

• Incremento localizado da
pressão antrópica sobre a Ria • Controlo de espécies exóticas e
incremento do coberto vegetal
associada a actividades
autóctone
náuticas (novas infraestruturas)
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

• Manutenção dos principais factores
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
restauração da zona húmida e do seu
manutenção do mosaico de habitats
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
da Ria de Aveiro:
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o Assoreamento
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
o Alterações na dinâmica
promovendo a existência de habitats de
hidromorfológica da Ria
alimentação, reprodução e abrigo para a
o
Conversão de zonas húmidas
fauna, em particular a avifauna
para utilização agrícola
o Erosão do cordão dunar
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
(galerias ripícolas e bosquetes) e
o Abandono/conversão de salinas
manutenção da sua qualidade ambiental a
prazo
• Manutenção dos principais factores
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

• Reordenamento e
• Melhoria do valor
qualificação da frente
paisagístico das áreas
lagunar de Vagos – Área de
intervencionadas
recreio fluvial da Vagueira
(R.A 12.6 a), Margens do
• Erradicação de
Rio Boco (R.A 12.6 b) e Cais
espécies de flora
dos Moliceiros/Folsas Novas
infestantes
(R.A 12.6 c)
o Criação de um percurso de
sensibilização ambiental ao
longo do Esteiro de Veiros
(R.A 12.6 b)
o Limpeza das margens e
requalificação do coberto
vegetal, com criação de
novas zonas de vegetação e
erradicação de espécies
infestantes

Riscos
Fase de Construção:

Oportunidades
Fase de Construção:

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes

Não aplicável
• Perturbação temporária da
fauna durante as intervenções
recuperação a desenvolver no Fase de Exploração:
• As acções de limpeza das margens devem
meio físico
evitar a remoção de manchas de vegetação
• Melhoria das condições de usufruto do
autóctone em bom estado de conservação
espaço público
Fase de Exploração:

• Eliminação das
• Controlo de espécies exóticas e
• Incremento localizado da
manchas de vegetação
pressão antrópica sobre a Ria incremento do coberto vegetal
ripícola degradada
autóctone
associada a actividades
náuticas (novas infraestruturas)
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)

• Criação de equipamentos e
infra-estruturas de recreio e
lazer
• Reordenamento e
qualificação da frente
lagunar de Mira – Cais do
Areão (R.A 12.7 a)
o Criação de um percurso de
sensibilização ambiental ao
longo do Esteiro de Veiros

• Melhoria do valor
paisagístico das áreas
intervencionadas
• Erradicação de
espécies de flora
infestantes

Fase de Construção:

Fase de Construção:
Não aplicável

• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes

• Perturbação temporária da
fauna durante as intervenções
Fase de Exploração:
recuperação a desenvolver no
• As acções de limpeza das margens devem
meio físico
• Melhoria das condições de usufruto do evitar a remoção de manchas de vegetação
autóctone em bom estado de conservação
espaço público
Fase de Exploração:

• Eliminação das
• Controlo de espécies exóticas e
• Incremento localizado da
manchas de vegetação
incremento do coberto vegetal
pressão antrópica sobre a Ria
ripícola degradada
autóctone
associada a actividades
náuticas (novas infra• Sensibilização dos visitantes para a
estruturas)
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa)
• Criação de equipamentos e
infra-estruturas de recreio e
lazer
o Limpeza das margens e
requalificação do coberto
vegetal, com criação de
novas zonas de vegetação e
erradicação de espécies
infestantes

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Quadro 10.3.3 – Acções/Projectos previstos no PEIRVRA na área da ZPE Ria de Aveiro (excluem-se as acções/projectos referidos no âmbito de outras áreas de conservação)

Objectivos de conservação

Cenário Zero/Tendencial

Principais acções
(Projecto)

Efeitos esperados

• Manutenção dos principais factores • Beneficiação de estruturas • Melhoria paisagística
• Manutenção do estado de conservação e
de ameaça associados à
de apoio às actividades de
restauração da zona húmida e do seu
das áreas
manutenção
do
mosaico
de
habitats
recreio náutico (R.A14 a, b,
mosaico de habitats (bancos de vasa e lodo,
intervencionadas
da Ria de Aveiro:
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l)
salinas, sapais, zonas palustres de água doce,
o Assoreamento
lagoas costeiras, vegetação ribeirinha),
• Melhoria das
o Alterações na dinâmica
o Requalificação (quando
promovendo a existência de habitats de
condições para prática
hidromorfológica da Ria
necessário) das estruturas de
alimentação, reprodução e abrigo para a
de desportos náuticos
o Conversão de zonas húmidas
apoio à acostagem das
fauna, em particular a avifauna
e vivência da Ria;
para utilização agrícola
embarcações de recreio
maior atractividade
o Erosão do cordão dunar
turística e maior
• Recuperação dos corredores de migração
o Pressão turística/urbanística
o Reabilitação dos edifícios de
(galerias ripícolas e bosquetes) e
relação entre o
o Abandono/conversão de salinas
apoio
manutenção da sua qualidade ambiental a
Património da Ria e os
prazo
residentes/visitantes
o Requalificação e/ou limpeza
• Manutenção dos principais factores
das zonas envolventes
de ameaça sobre as lagoas de
• Conciliação das actividades humanas com
Fermentelos e de Frossos. Para a
os objectivos de conservação da natureza,
Lagoa de Fermentelos apresentamatravés da promoção de boas práticas
se os factores de ameaça
ambientais (boas práticas agrícolas e
(identificados pela Tipologia
cinegéticas, melhoria da fiscalização sobre
MedWet) com maior grau de
emissões de poluentes, etc) e do zonamento
afectação do sistema aquático
de zonas sensíveis
(Martins et al., 1996):
o Actividade agrícola/agro-pecuária
• Melhoria da qualidade da água das zonas
o Contaminação por efluentes
húmidas e de todo o sistema lagunar da Ria
urbanos
de Aveiro
o Contaminação agrícola
o Sedimentação/assoreamento
• Manutenção da integridade dos vários
o Introdução de espécies exóticas
habitats naturais classificados pela Directiva
(Jacinto-de-água)
Habitats e presentes na área da Zona
Especial de Protecção, com destaque para os
• Manutenção dos principais factores
habitats de conservação prioritária
de ameaça sobre os valores naturais
faunísticos da Ria:
• Conservação das espécies florísticas e
o Alteração/perda de habitats
faunísticas com estatuto de protecção
húmidos
comunitária e/ou com estatuto de ameaça
o Abate ilegal de espécies não
presentes na área da Zona Especial de
cinegéticas
Protecção, com destaque para a avifauna
o Sobre-exploração de recursos
(aves aquáticas e passeriformes migradores
marinhos
em particular)
o Contaminação da água por
•
efluentes agrícolas, portuários e
industriais
o Pressão turística/urbanística

Riscos
Fase de Construção:

Oportunidades
Fase de Construção:

Não aplicável
• Perturbação temporária da
fauna durante as intervenções
a desenvolver no meio físico
Fase de Exploração:
Fase de Exploração:

• Melhoria paisagística das áreas
intervencionadas

• Aumento potencial da erosão • Ordenamento e promoção de uma
das margens em resultado do
utilização mais regrada dos núcleos de
eventual aumento do tráfego
recreio náutico, numa perspectiva de
marítimo (principalmente de
conciliação das actividades de lazer
embarcações de maior calado) com os objectivos de conservação da
natureza

Medidas de controlo de riscos
• Realizar as intervenções no período de
menor perturbação para a fauna utilizadora
dos habitats existentes
• Interditar acesso a zonas sensíveis
eventualmente existentes na envolvente
• Nas áreas requalificadas, proceder à
colocação de painéis informativos sobre os
valores que a Ria acolhe (aproveitamento
das áreas de lazer para promover a
sensibilização ambiental)

• A manutenção dos principais
factores de ameaça conduz à
degradação dos vários habitats
naturais e semi-naturais da ZPE,
com consequências negativas para
a conservação dos valores
florísticos e faunísticos, em especial
os de conservação prioritária
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Com base nas realizações efectuadas em cada uma das áreas protegidas, foram calculados vários
indicadores de efeitos, de forma a compreender em que extensão as acções contempladas no PEIRVRA
colidem (positiva ou negativamente) com as orientações de gestão e com os objectivos de conservação
das áreas protegidas (Quadro 10.3.4).
Quadro 10.3.4 – Efeitos do PEIRVRA nos objectivos de conservação das áreas classificadas

Indicador

Unidade

Valor

hectare

113,8

hectare

35,0

%

31

hectare

113,8

hectare

84,0

hectare

152,5

hectare

87,9

%

58

hectare

13762,3

hectare

9,7

%

‹1

hectare

1373,4

hectare

63,9

hectare

850,5

hectare

9,0

%

1

1. SIC Barrinha de Esmoriz
1.1 Área total designada para a recuperação da vegetação ribeirinha autóctone na área do
SIC (orientação de gestão 41)
1.2 Área de vegetação ribeirinha a recuperar por acções/projectos
Grau de recuperação da vegetação ribeirinha autóctone * (1.2/1.1)
1.3 Área total sujeita a condicionamentos ao nível das intervenções de leitos e margens na
área de intervenção do PEIRVRA (orientação de gestão 30)
1.4 Área condicionada ao nível das intervenções de margens e leitos incluída em áreas de
acções/projectos
1.5 Área total do SIC designada para protecção de zonas húmidas
(orientação de gestão 24_42)
1.6 Área designada para protecção de zonas húmidas incluída em áreas de acções/projectos
Grau de recuperação de zonas húmidas (1.6/1.5)
2. SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
2.1 Área total designada para recuperação da vegetação ribeirinha autóctone na área do SIC
(orientação de gestão 41)
2.2 Área de vegetação ribeirinha a recuperar incluída na área de intervenção de
acções/projectos
Grau de recuperação da vegetação ribeirinha autóctone * (2.2/.2.1)
2.3 Área total sujeita a condicionamentos ao nível das intervenções de leitos e margens na
área do SIC (orientação de gestão 30)
2.4 Área condicionada ao nível das intervenções de margens e leitos incluída em áreas de
acções/projectos
2.5 Área total do SIC designada para protecção de zonas húmidas
(orientação de gestão 24_42)
2.6 Área designada para protecção de zonas húmidas incluída em áreas de acções/projectos
Grau de recuperação de zonas húmidas (2.6/2.5)
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Indicador

Unidade

Valor

hectare

3377,2

hectare

299,9

%

8,8

hectare

1357,2

hectare

16,1

hectare

1,2

hectare

1752,5

hectare

189,1

hectare

10030,0

hectare

699,7

3. ZPE Ria de Aveiro
3.1 Área total designada para conservação da vegetação ribeirinha autóctone na área da ZPE
(orientação de gestão 41)
3.2 Área para conservação da vegetação ribeirinha incluída em áreas de acções/projectos
Grau de recuperação da vegetação ribeirinha autóctone * (3.2/3.1)
3.3 Áreas designadas para conservação da vegetação herbáceo-arbustiva na área da ZPE
(orientação de gestão 43)
3.4 Área para conservação da vegetação herbáceo-arbustiva incluída em áreas de
acções/projectos
Grau de recuperação da vegetação herbáceo-arbustiva autóctone * (3.4/3.3)
3.5 Área da ZPE sujeita a condicionamentos ao nível das intervenções em leitos e margens
(orientação de gestão 30)
3.6 Área condicionada ao nível das intervenções de margens e leitos incluída na área das
acções /projectos
3.7 Área total designada para recuperação de zonas húmidas ao nível da ZPE (orientação de
gestão 24_42)
3.8 Área designada para recuperação de zonas húmidas coincidente com acções/projectos

* O grau de recuperação da vegetação ribeirinha/herbáceo-arbustiva autóctone é calculado considerando que a totalidade da
vegetação cartografada pelo PSRN2000 a recuperar e coincidente com a área de acções/projectos será recuperada

Como é possível observar da análise conjunta dos 10.3.1 a 10.3.3 e 10.3. 4, verifica-se que a maior parte
das acções do PEIRVRA terá efeitos positivos significativos e coincidentes com os objectivos de
conservação de cada área classificada.
No que diz respeito à Barrinha de Esmoriz é de referir que, apesar da sua inclusão na segunda fase da
Rede Natura 2000, não existe actualmente qualquer plano de gestão da área numa óptica de conservação
da natureza. De uma maneira geral, todas as acções preconizadas no PEIRVRA para esta área vão de
encontro às orientações de gestão do SIC. Um dos principais factores de ameaça ao nível da lagoa costeira
consiste no progressivo assoreamento e deterioração da qualidade da água. As acções de
desassoreamento programadas vão permitir, a prazo, uma recuperação da qualidade físico-química da
água na lagoa, uma das orientações de gestão essencial para a manutenção, num estado favorável de
conservação, da lagoa costeira, dos seus habitats e nichos ecológicos.
De acordo com a área cartografada pelo PSRN2000 onde devem ser condicionadas as intervenções de
margens e leitos (ao nível do SIC), cerca de 74% está incluída na área do projecto de valorização do Sítio
Barrinha de Esmoriz (RA 7.3). Deste modo, as acções de dragagens a executar deverão ser reguladas de
forma a garantir a protecção dos habitats naturais classificados ao abrigo da Directiva Habitats e
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presentes na área a desassorear – o habitat prioritário “Laguna costeira”, o habitat “Prados de Spartina” e
o habitat “Prados salgados atlânticos”, correspondentes a 29% da área total do SIC. É de referir também
que o plano de desassoreamento poderá ser sujeito ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (em
função das cotas de fundo a definir pelo os estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina) e,
nesse âmbito, serão estudados de forma rigorosa os impactes e as medidas mitigadoras desta acção.
O projecto de requalificação da Barrinha de Esmoriz contempla também a limpeza das margens e a
requalificação do coberto vegetal, acção que vai de encontro a outra das orientações de gestão para este
SIC – a recuperação da vegetação ribeirinha autóctone. As intervenções nas margens da lagoa devem ser
planeadas no sentido de minimizar a perturbação dos valores faunísticos mais dependentes do
ecossistema ribeirinho, de forma a reduzir os riscos associados à fase de construção. Tendo em conta a
área total de vegetação a recuperar ao nível do SIC (cerca de 114 ha), 31% está contemplada na área do
projecto de valorização (RA 7.3), o que representa uma melhoria significativa dos habitats ripícolas
presentes e um aumento do valor ecológico para a generalidade da fauna e, em particular, para as
espécies de elevado valor conservacionista.
A melhoria da qualidade da água e das condições de escoamento, por um lado, e da área ocupada por
vegetação ripícola autóctone, por outro, contribuem para a conservação da zona húmida e dos seus
valores naturais (habitats, flora e fauna). Neste âmbito, é de destacar a melhoria do valor ecológico do
habitat para a espécie íctica Lampreia-de-riacho (Lampreta planeri), espécie bastante sensível à perda de
qualidade do habitat ripícola, e espécies de avifauna que utilizam este habitat como zona de abrigo,
alimentação e/ou nidificação – a Garça-pequena (Ixobrychus minutus), o Perna-Longa (Himantopus
himantopus), o Pisco-de-peito-azul (Luscinia svecica), a Águia-sapeira (Circus aeruginosus), entre outras.
Por fim, as acções de ordenamento das actividades de recreio e lazer dão um contributo para uma
utilização mais regrada da área protegida, de forma a que a presença humana não colida com os principais
valores naturais a manter.
No seu conjunto, conclui-se que as acções propostas contribuem de forma significativa para os objectivos
de conservação do SIC “Barrinha de Esmoriz”, nomeadamente no que diz respeito à recuperação da zona
húmida (superior a 50%). Por outro lado, a gestão dos riscos associados à intervenção ficará
convenientemente assegurada através do conjunto de medidas recomendado, tanto para a elaboração do
próprio projecto como para a fase de obra, o que permite antever uma afectação mínima e claramente
menos importante do que os benefícios ambientais resultantes.
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Relativamente ao SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”, as acções preconizadas no PEIRVRA vão de
encontro a algumas das orientações de gestão para este SIC. As acções de limpeza das margens ao nível
das lagoas Barrinha de Mira, Lagoa de Mira e Lago de Mar vão de encontro à orientação de gestão de
controlo de espécies não autóctones e recuperação da vegetação ribeirinha autóctone. Apesar de pouco
expressivas no contexto do SIC (menos de 1% da totalidade da vegetação ribeirinha a recuperar na área do
SIC), estas medidas são importantes no contexto regional, uma vez que a Barrinha de Mira é uma das
zonas húmidas inscritas no inventário MedWet, com grande importância como zona de abrigo,
alimentação e reprodução para a avifauna, como o Guarda-rios (Alcedo atthis), a Garça-pequena
(Ixobrichus minutus) e várias espécies de anatídeos.
Para além da avifauna, a Barrinha alberga igualmente espécies de elevado valor conservacionista ao nível
da herpetofauna, mamofauna e ictiofauna, cuja conservação depende, em menor ou maior grau, da
qualidade do habitat ripícola. Como exemplos destes grupos faunísticos destacam-se o Cágadomediterrânico (Mauremys leprosa), a Lontra (Lutra lutra) e a Lampreia-de-riacho (Lampreta planeri). A
acção de execução de um sistema de comportas na Vala Real para controlo dos caudais que abastecem a
Barrinha, a sul, e a Lagoa de Mira, vai igualmente de encontro a outra das orientações de gestão, a
manutenção de caudais ecológicos, importante para várias espécies com estatuto de protecção
comunitário e presentes nos corpos de água (e.g. Lampreta planeri).
As acções de recuperação dunar e ordenamento de acessibilidades ao nível das praias Mira Sul e
Mira/Barrinha vão de encontro aos objectivos de conservação para o SIC “Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas”, no que diz respeito à preservação do cordão dunar litoral, habitats naturais e valores
florísticos presentes.
De uma maneira em geral, as acções a desenvolver no âmbito do PEIRVRA acautelam os objectivos de
conservação do “SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”, com oportunidades ao nível da melhoria do
valor paisagístico e ecológico das áreas intervencionadas. Os riscos associados à execução das acções
são, em grande medida, minimizáveis com a adopção de metodologias adequadas para a menor afectação
possível dos valores naturais presentes, recomendadas neste relatório e a desenvolver nos estudos e
projectos subsequentes.
No que diz respeito à ZPE da Ria de Aveiro, as orientações de gestão são dirigidas prioritariamente para a
conservação da avifauna, com destaque para as aves aquáticas e passeriformes migradores. Neste
sentido, as acções de desassoreamento ao nível dos principais canais da Ria previstas no PEIRVRA são
vitais para a contrariar a tendência de assoreamento a que está sujeito o sistema lagunar e para a
manutenção desta zona húmida e da sua diversidade de habitats naturais a médio-longo prazo.
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No entanto, torna-se necessária a regulação das acções de dragagens, que serão objecto de estudos
técnico-científicos aprofundados no sentido da escolha das melhores opções para as áreas a
intervencionar. As acções de desassoreamento poderão estar sujeitas ao processo de Avaliação de
Impacte Ambiental, onde serão estudados de forma detalhada os impactes e as medidas mitigadoras
desta acção.
As acções de reforço das margens lagunares através da recuperação de motas, principalmente ao nível do
Salgado de Aveiro (RA3), contribuem para a diminuição do risco de erosão e para a manutenção das
salinas, um dos habitats com grande importância para a avifauna limícola e para a manutenção do valor
paisagístico do sistema lagunar. De facto, o habitat das salinas encontra-se, na área de estudo, em
progressiva regressão, factor que deve ser contrariado dada a diversidade avifaunística comum neste tipo
de habitats. Se as acções forem realizadas de forma controlada, nos períodos de menor impacte para a
avifauna utilizadora do habitat, é possível ir cabalmente de encontro aos objectivos de conservação da
ZPE, nomeadamente a manutenção das espécies de aves com estatuto de protecção comunitária e/ou com
estatuto de ameaça e a manutenção de um dos habitats húmidos que integram a diversidade de habitats
do sistema lagunar.
As acções de recuperação dunar previstas no PEIRVRA contribuem para a conservação de outro habitat
presente ao nível da ZPE da Ria de Aveiro – o sistema dunar – importante principalmente para a avifauna
marinha.
As acções de desassoreamento na Pateira de Fermentelos e de eliminação de espécies invasoras
aquáticas, ao nível das Pateiras de Fermentelos e Frossos, são bastante importantes para a preservação
da qualidade da água das Pateiras e para a preservação da integridade ecológica destes sistemas a longo
prazo. As acções de desassoreamento, no caso da Pateira de Fermentelos, serão levadas a cabo apenas
em zonas degradadas, o que significa que os riscos associados à fase de execução da acção poderão ser
reduzidos não só através das medidas de controlo das incidências (referidas no Quadro 10.2.3), mas
também porque a própria recuperação do habitat e comunidades bentónicas é mais acelerada quando, na
envolvente das áreas dragadas, estão localizadas áreas onde o habitat permanece intacto.
O caso da expansão de espécies invasoras aquáticas ao nível das Pateiras, como o Jacinto-de-água
(Eichhornia crassipes) e a Pinheirinha-de-água (Myriophyllum aquaticum), introduz alterações no
ecossistema aquático, ao nível da luz disponível e dos fluxos de nutrientes e oxigénio, o que tem
implicações na integridade dos habitats presentes, bem como nas comunidades biológicas. As acções de
eliminação de espécies invasoras darão um contributo importante para a manutenção da integridade dos
habitats naturais e das condições ecológicas para as comunidades faunísticas, em particular de avifauna.
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As várias acções de requalificação do coberto vegetal ribeirinho autóctone propostas na área da ZPE (com
destaque para as intervenções nas Pateiras de Fermentelos e Frossos) dão um contributo importante para
a melhoria do valor paisagístico e ecológico das áreas intervencionadas. De acordo com a área total
designada ao nível da ZPE para a conservação da vegetação ribeirinha autóctone (PSRN2000) – 3377ha –
cerca de 300 ha estão incluídos nas áreas correspondentes a acções/projectos do PEIRVRA, o que pode
representar um grau de recuperação de vegetação ribeirinha de cerca de 9%, o que é significativo.
Actualmente não existe qualquer plano de ordenamento ou de gestão para a Conservação da Natureza ao
nível da Ria de Aveiro. Encontram-se em fase de elaboração o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis, bem como o Plano de Ordenamento do Estuário do Vouga (POE).
De uma maneira geral, as intervenções a realizar ao nível das várias áreas classificadas possuem efeitos
positivos significativos a muito significativos, que se prolongam no tempo, ao passo que os riscos
associados às várias acções/projectos são de uma forma geral temporários e poderão ser minimizados em
grande extensão com a adopção das medidas adequadas (e sugeridas ao nível de cada acção).
De entre as acções com maior risco potencial na fase de construção destacam-se as acções de
desassoreamento ao nível dos grandes canais da Ria de Aveiro. No entanto, como anteriormente referido,
a sua definição (zonas a dragar, cotas de fundo, etc.) está dependente de uma avaliação rigorosa da
dinâmica costeira e estuarina e dos estudos sedimentares e de caracterização ecológica da Ria (RA4 e
RA5), a desenvolver brevemente. Existe ainda um vasto conjunto de soluções técnicas e operacionais de
minimização dos riscos envolvidos nestas operações, já usadas com sucesso em situações similares.

10.4. Avaliação da significância dos impactes esperados dos
projectos/acções previstos no PEIRVRA
A partir da análise conjunta dos Quadros 10.3.1 a 10.3.4, foi feita uma avaliação da significância dos
impactes previsíveis das acções/projectos sobre a integridade dos valores naturais (habitats, fauna e
flora), que se traduziu num novo quadro (10.4.1), apresentado seguidamente:
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 1.1. Protecção e
Recuperação do
Sistema Dunar

Localização

Fase

ZPE Ria de
Aveiro (cordão
dunar entre a
Costa Nova e
Mira)

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Afectação de espécies florísticas protegidas por
legislação comunitária (temporário, de magnitude
moderada e significativo)
• Afectação provável de ninhos de algumas
espécies de aves que utilizam o sistema dunar
como habitat de nidificação (permanente, de
magnitude moderada a elevada e de significativo a
muito significativo, de acordo com os valores
avifaunísticos afectados)
• Perturbação localizada da fauna existente
durante as intervenções no espaço físico
(temporário, de magnitude reduzida a moderada e
pouco significativo a significativo, de acordo com
os valores faunísticos afectados)
Positivos
• Erradicação das principais espécies
de flora infestantes (e.g. Chorão-das-praias)
presentes na área de intervenção (permanente, de
magnitude moderada e significativo)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Incremento potencial da área ocupada
por habitats naturais (permanente, de
magnitude moderada e significativo a
muito significativo)
• Melhoria do valor ecológico dos
habitats naturais inseridos no sistema
costeiro/dunar, com principal
enfoque nos habitats importantes do
ponto de vista da conservação (inseridos
na Directiva Habitats), entre os quais:
Dunas móveis embrionárias,
Dunas móveis do cordão litoral com
Ammophila arenaria, Dunas fixas com
vegetação herbácea (“dunas cinzentas”),
Dunas fixas descalcificadas atlânticas
(Calluno-Ulicetea) * (permanente, de
magnitude moderada a elevada, de
significativo a muito significativo, de
acordo com os habitats em questão)
• Melhoria funcional do cordão dunar na
protecção costeira e lagunar
(permanente, de magnitude moderada a
elevada e significativo a muito
significativo, de acordo com as áreas
intervencionadas)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Implementação de um programa de
monitorização das espécies florísticas invasoras,
típicas do sistema dunar (e.g. chorão, acácia)
(permanente, de magnitude moderada e
significativo)

Construção

Exploração
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Avaliação
Global
• Positiva

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

• Não aplicável
• Fazer uma avaliação de impactes pormenorizada de modo a
reduzir ao máximo a perturbação de habitats/espécies sensíveis
e de especial valor conservacionista
• Realizar as intervenções de reforço do cordão dunar no
período de menor perturbação para a avifauna, em particular a
que utiliza o habitat do sistema dunar para nidificação (e.g.
Borrelho-de-coleira-interrompida)

• Nas áreas onde for feita a plantação de espécies autóctones
para fixação das areias, proteger a vegetação dunar recémplantada pelo menos durante os primeiros anos, através de
sebes de protecção

• Elaborar um programa de
monitorização para as comunidades
florísticas (abundância e riqueza
específica) dos habitats dunares
após as acções de renaturalização
do sistema dunar. Este programa
assentará na eleição de uma grelha
de quadrículas permanentes, que
serão objecto de uma descrição
ecológica do biótopo e censos
biológicos de incidência sazonal
durante pelo menos 3 anos
• Implementação de um programa
de monitorização das espécies
florísticas invasoras, típicas do
sistema dunar (e.g. chorão, acácia)
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções

Localização

Fase

RA 1.2. Transposição ZPE Ria de
de sedimentos para
Aveiro / SIC
optimização do
Dunas de Mira,
equilíbrio
Gândara e
hidrodinâmico
Gafanhas

Negativos
•Degradação temporária da qualidade da
água (aumento da turbidez, ressuspensão
de eventuais poluentes contidos nos
sedimentos) (temporário, de magnitude
moderada e de significativo a muito
significativo)
• Perda localizada de habitat para
invertebrados bentónicos (temporário,
de magnitude moderada e pouco
significativo, de acordo com o volume de
sedimentos a mobilizar)
Positivos
• Não aplicável

Construção
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Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)

Avaliação
Global

Negativos
• Positiva
• Afectação localizada de espécies de flora
terrestre devido à deposição de dragados e
respectiva movimentação de maquinaria
(temporário, de magnitude moderada e de pouco
significativo a muito significativo, de acordo com os
valores florísticos afectados)
• Afectação da fauna bentónica (diminuição de
habitat disponível e diminuição dos efectivos
populacionais) (temporário, de magnitude
moderada e pouco significativo)
• Diminuição da capacidade de suporte para a
fauna piscícola devido à redução da disponibilidade
alimentar (temporário, de magnitude moderada e
pouco significativo a significativo, de acordo com
os valores ictiofaunísticos afectados)
• Diminuição provável dos efectivos populacionais
das espécies piscícolas utilizadoras das áreas a
intervencionar devido a afugentamento e
mortalidade directa e indirecta (temporário, de
magnitude reduzida a moderada e de pouco
significativo a significativo)
• Perturbação directa da avifauna devido ao
acréscimo de ruído e à presença humana durante
as obras (temporário, de magnitude reduzida a
moderada e pouco significativo a significativo, de
acordo com os valores faunísticos afectados)
Positivos
• Não aplicável

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

• Monitorizar a qualidade da água
• Estudar e comparar alternativas indicando a ponderação das
durante as acções de dragagem
vantagens e desvantagens ambientais
• Fazer uma avaliação de impactes pormenorizada de modo a
reduzir ao máximo a perturbação de habitats/espécies sensíveis
e de especial valor conservacionista
• Realizar as principais dragagens entre o fim de Julho e o início
de Novembro de forma a evitar as épocas de desova da
ictiofauna e a
época de maior concentração de espécies da avifauna
invernante. Pode também considerar-se o período menos
prejudicial para os ciclos de vida das espécies bivalves
• Seleccionar métodos de dragagem que minimizem a
ressuspensão de sedimentos
• Delimitar as áreas de dragagem com rede de malha fina
(quando necessário e possível, atendendo aos valores de
turbidez e de sólidos suspensos)
• Evitar a afectação da vegetação marginal dos canais aquando
das intervenções de desassoreamento
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções

Localização

Fase

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
• Inutilização potencial de alguns habitats
associados a campos agrícolas pela maior
penetração da cunha salina (permanente,
de magnitude moderada e pouco
significativo)
• Diminuição do estado de conservação
dos habitats de margem como
consequência do aumento do risco de
erosão das margens dos canais
(permanente, de magnitude moderada e
pouco significativo a significativo)

RA 1.2. Transposição ZPE Ria de
de sedimentos para
Aveiro / SIC
optimização do
Dunas de Mira,
equilíbrio
Gândara e
hidrodinâmico
Gafanhas

Exploração

Negativos
• Positiva
• Não aplicável
Positivos
• Melhoria do valor ecológico do habitat
bentónico, com reflexos positivos para a ictiofauna
e avifauna (em particular as espécies limícolas)
(permanente, de magnitude moderada e
significativo a muito significativo, de acordo com os
valores faunísticos beneficiados)

Positivos
• Contrariar a tendência de
assoreamento da Ria, que conduz ao
desaparecimento de alguns
habitats húmidos protegidos na Directiva
Habitats: Bancos de areia cobertos por
água do mar pouco profunda, estuários,
Lodaçais e areias a descoberto na maré
baixa, vegetação anual das zonas
de acumulação de detritos pela maré,
Prados de Spartina, Prados salgados
mediterrânicos, Matos halófilos
mediterrânicos e termoatlânticos
(permanente, de magnitude moderada a
elevada, de significativo a muito
significativo)
• Fomentar o adequado funcionamento
hidrodinâmico da Ria (permanente, de
magnitude moderada a elevada e
significativo)
• Melhoria da qualidade da água
(permanente, de magnitude moderada a
elevada e significativo)
• Melhoria do valor ecológico do habitat
bentónico, com reflexos positivos para a
ictiofauna e avifauna (permanente, de
magnitude moderada e significativo a
muito significativo)
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Avaliação
Global

Medidas de Minimização dos Impactes
• Evitar a afectação da vegetação marginal dos canais aquando
das intervenções de deposição de dragados

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias
• Renaturalizar áreas de sapal
eventualmente afectadas pelas
intervenções
• Monitorizar a qualidade da água
após as acções de dragagem
• A concentração de poluentes em
espécimes de moluscos bivalves
deve ser monitorizada após as
operações de dragagens e a
mariscagem só deverá ser
autorizada quando os espécimes
respeitarem a legislação em vigor
(controle sanitário)
• Implementar medidas que
potenciem a recolonização rápida
dos habitats bentónicos afectados,
através do recurso, por exemplo, a
substratos artificiais após adequada
ponderação/colaboração com equipas
que investiguem este tipo de
soluções (Univ. Aveiro)
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções

Localização

RA 3. Reforço das
ZPE Ria de
margens/recuperação Aveiro (Salgado
de motas com vista à de Aveiro)
prevenção de riscos
no Salgado de Aveiro
(Aveiro) (3a)

Fase

Negativos
• Riscos de pequena magnitude,
associados ao eventual processo de
dragagem (referidos no projecto RA1.2)
e minimizáveis com a adopção das
medidas adequadas
Positivos
• Recuperação das motas através da
utilização do saber tradicional
(permanente, de magnitude moderada e
Construção pouco significativo a significativo)

Exploração
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Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Valorização paisagística do Salgado de
Aveiro (permanente, de magnitude
moderada e significativo)
• Recuperação da actividade salineira
tradicional ou, em alternativa,
manutenção de uma gestão adequada
das salinas abandonadas, de forma a
assegurar a manutenção da qualidade
deste habitat para a avifauna
utilizadora (permanente, de magnitude
moderada e pouco significativo a muito
significativo, de acordo com as espécies
utilizadoras das salinas)
• Criar praias artificiais de substrato
arenoso e ilhas artificiais em algumas das
salinas abandonadas, de forma a
aumentar a área de habitat favorável para
algumas das espécies utilizadoras deste
habitat (e.g. Sterna albifrons)
(permanente, de magnitude moderada
e pouco significativo a significativo, de
acordo com as espécies utilizadoras da
nova área disponível)

Avaliação
Global

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

Negativos
• Positiva
• Perturbação das espécies de aves que utilizam as
salinas da ZPE como habitat de refúgio (e.g. Calidris
alpina), alimentação (e.g. Recurvirostra avosetta,
Platalea leucorodia) e nidificação (e.g. Sterna
albifrons, Charadrius alexandrinus, Himantopus
himantopus) (temporário, de magnitude baixa a
moderada e de pouco significativo a muito
significativo, de acordo com os valores
avifaunísticos afectados)
• Perturbação e/ou afectação dos ninhos das
espécies nidificantes (e.g. Sterna albifrons, Charadrius
alexandrinus, Himantopus himantopus) – mais de
50% da população nacional de Andorinha-do-maranã (Sterna albifrons) nidifica em salinas
(permanente, de magnitude moderada a elevada e
de significativo a muito significativo, de acordo
com os valores avifaunísticos afectados)
Positivos
• Não aplicável

• Não aplicável
• Interditar as intervenções nas margens assinaladas na
cartografia do PSRN2000 para a área de intervenção, de acordo
com as orientações de gestão da ZPE
• Interditar as intervenções durante o período de reprodução
das espécies nidificantes nas salinas (Sterna albifrons, Charadrius
alexandrinus e Himantopus himantopus)
• Realizar as acções no menor espaço de tempo e fora dos
meses de Invernada (Novembro a Janeiro)
• Realizar as intervenções no terreno de forma a minimizar a
perturbação (ruído, presença humana) da avifauna utilizadora
deste habitat, e.g. Calidris alpina, Himantopus himantopus,
Charadrius hiaticula, Charadrius alexandrinus, Sterna albifrons
Recurvirostra avosetta , Platalea leucorodia, Milvus migrans, Pandion
haliaetus e Passeriformes migradores de matos e bosques
• Caso necessário, aplicar as medidas de controlo dos riscos
associados ao processo de dragagem (referidas no projecto R.A.
1.2)
• Fazer uma avaliação de impactes pormenorizada de modo a
reduzir ao máximo a perturbação de habitats/espécies sensíveis
e de especial valor conservacionista

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Estudar as colónias de Sterna albifrons, Charadrius
alexandrinus e Himantopus himantopus existentes na
área de intervenção e proteger as principais zonas
de reprodução destas espécies (principalmente dos
animais assilvestrados) (permanente, de magnitude
moderada e significativo, de acordo com as
espécies avifaunísticas em questão)
• Recuperação da actividade salineira tradicional
ou, em alternativa, manutenção de uma gestão
adequada das salinas abandonadas, de forma a
assegurar a manutenção da qualidade deste habitat
para a avifauna utilizadora (permanente, de
magnitude moderada e pouco significativo a muito
significativo, de acordo com as espécies
utilizadoras das salinas)
• Criar praias artificiais de substrato arenoso e
ilhas artificiais em algumas das salinas abandonadas,
de forma a aumentar a área de habitat favorável
para algumas das espécies utilizadoras deste habitat
(e.g. Sterna albifrons) (permanente, de magnitude
moderada e pouco significativo a significativo, de
acordo com as espécies utilizadoras da nova área
disponível)

• Não aplicável

• Não aplicável
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 3. Reforço das
margens/recuperação
de motas com vista à
prevenção de riscos
entre a Ponte da
Varela e a Ribeira da
Aldeia (Pardilhó –
Estarreja ) (3b)
e o Cais do Chegado
e a Ribeira Nova
(Murtosa) (3c)

Localização

Fase

ZPE Ria de
Aveiro (áreas
entre Ponte da
Varela e Ribeira
da Aldeia, e
Cais
do Chegado e
Ribeira Nova)
Construção

Exploração

RA 3. Reforço das
margens/recuperação
de motas com vista à
prevenção de riscos
entre o Bico das
Flores e o Cais do
Areão (Mira) (3d)

SIC Dunas de
Mira, Gândara e
Gafanhas (área
entre Bico das
Flores e Cais do
Areão)

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
• Riscos de pequena magnitude,
associados ao eventual processo de
dragagem (referidos no projecto RA1.2)
e minimizáveis com a adopção das
medidas adequadas
Positivos
• Recuperação das motas através da
utilização do saber tradicional
(permanente, de magnitude moderada e
pouco significativo a significativo)

Negativos
• Perturbação da fauna, em particular a avifauna,
durante as intervenções recuperação a
desenvolver no meio físico (nomeadamente da
avifauna invernante alvo de orientações de gestão)
(temporário, de magnitude moderada a elevada e
de significativo a muito significativo)
• Perturbação e/ou destruição dos ninhos das
espécies nidificantes (e.g. Circus aeruginosus,
Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus)
(permanente, de magnitude moderada a elevada e
de significativo a muito significativo, de acordo
com os valores avifaunísticos afectados)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Valorização paisagística das áreas
intervencionadas (permanente, de
magnitude moderada e significativo a
muito significativo, de acordo com as
áreas intervencionadas)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Recuperação das motas através da
utilização do saber tradicional
(permanente, de magnitude moderada e
pouco significativo a significativo)

Negativos
• Perturbação temporária da avifauna
(nomeadamente da avifauna invernante alvo de
orientações de gestão) durante as intervenções
recuperação a desenvolver no meio físico
(temporário, de magnitude moderada a
elevada e de significativo a muito significativo, de
acordo com os valores faunísticos afectados)
• Perturbação e/ou destruição dos ninhos das
espécies nidificantes (e.g. Circus aeruginosus,
Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus)
(permanente, de magnitude moderada a elevada e
de significativo a muito significativo, de acordo
com os valores avifaunísticos afectados)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Recuperação paisagística da área
intervencionada e diminuição do risco de
erosão e cheias (permanente, de
magnitude moderada e significativo a
muito significativo)
• Criação de um novo quadro de
condições operativas para a valorização
das actividades neste espaço da Ria,
incentivando assim a sua revitalização
paisagística(permanente, de magnitude
moderada e significativo)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Não aplicável

Construção

Exploração
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Avaliação
Global
• Positiva

Medidas de Minimização dos Impactes

• Não aplicável
• Interditar as intervenções nas margens assinaladas na
cartografia do PSRN2000 para a área de intervenção, de acordo
com as orientações de gestão da ZPE
• Interditar as intervenções durante o período de reprodução
das espécies nidificantes alvo de orientações de gestão e
cartografadas para a área de intervenção – Circus aeruginosus,
Charadrius alexandrinus e Himantopus himantopus
• Realizar as acções no menor espaço de tempo e fora dos
meses de Invernada (Novembro a Janeiro)
• Realizar as intervenções no terreno de forma a minimizar a
perturbação (ruído, presença humana) da avifauna utilizadora
deste habitat, e.g. Calidris alpina, Himantopus himantopus,
Charadrius hiaticula, Charadrius alexandrinus, Recurvirostra avosetta,
Pandion haliaetus,, Ixobrychus minutus

• Não aplicável

• Positiva

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

• Não aplicável

• Nas acções de reforço de margens a remoção de espécies
• Não aplicável
autóctones da vegetação deve ser restringida ao mínimo
imprescindível
• Levar a cabo as intervenções de reforço das margens de
forma cuidadosa, no sentido de causar a perturbação mínima na
fauna presente

• Não aplicável

• Não aplicável

215

Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 7.1.
Requalificação e
Valorização das
Pateiras de
Fermentelos e
Frossos
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Localização
ZPE Ria de
Aveiro (Pateiras
de Fermentelos
e Frossos)

Fase

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)

Avaliação
Global

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

Negativos
• Afectação provável de habitats naturais
associados ao sistema lagunar (e.g.
“Cursos de água de margens
Magnopotamion ou da Hydrocharition”,
“Cursos de água de margens vasosas
com vegetação da Chenopodion rubri p.p.
e da Bidention p.p.) (permanente, de
magnitude moderada a elevada e
significativo a muito significativo)
• Perturbação indirecta dos habitats
naturais associados ao sistema lagunar
devido à degradação da qualidade da
água (aumento da turbidez,
ressuspensão de eventuais poluentes
contidos nos sedimentos)(temporário,
de magnitude moderada e pouco
Construção significativo a significativo)
• Afectação provável de vegetação
ribeirinha em bom estado de
conservação e consequente perturbação
de alguns habitats naturais presentes
(e.g. “Florestas-galeria de Salix alba e
Populus alba”, “ Pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da MolinoHoloschoenion”) (permanente, de
magnitude baixa a moderada e
significativo a muito significativo)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Positiva
• Perturbação temporária da fauna durante as
intervenções de limpeza e requalificação a
desenvolver no meio físico (temporária, de
magnitude baixa a moderada e pouco significativo
a significativo)
• Diminuição de efectivos populacionais de fauna
bentónica (temporário, de magnitude moderada a
elevada e pouco significativo)
• Diminuição provável da capacidade de suporte
para a fauna piscícola devido à redução da
disponibilidade alimentar (temporária, de
magnitude moderada e pouco significativo a
significativo)
• Afectação de áreas de vegetação ribeirinha em
bom estado de conservação (temporário, de
magnitude moderada a elevada e significativo a
muito significativo)
Positivos
• Eliminação das espécies de flora infestantes e das
manchas de vegetação degradadas (permanente,
de magnitude moderada e significativo)
• Aumento da diversidade e abundância de espécies
florísticas autóctones (permanente, de magnitude
moderada e significativo)
Aumento potencial dos efectivos de espécies de
avifauna com elevado valor conservacionista
devido à melhoria do habitat, tais como: Garçavermelha, Garça-pequena, Passeriformes
migradores de caniçais e galeria ripícolas,
Passeriformes migradores de matos e bosques,
entre outros (permanente, de magnitude
moderada a elevada e significativo a muito
significativo)

• Interditar as acções de desassoreamento nas Pateiras entre a • Para a requalificação do coberto
vegetal, a escolha da vegetação
Primavera e o Verão, de forma a evitar a época de desova das
autóctone deverá privilegiar
espécies de ictiofauna presentes
espécies herbáceas, sub-arbustivas,
• Realizar as intervenções nas margens no período de menor
arbustivas e florestais, no sentido
perturbação para a avifauna (ie, fora do período reprodutor).
de criar a continuidade e
De acordo com as orientações de gestão, salvaguardar os
heterogeneidade associada aos
valores avifaunísticos presentes: Garça-vermelha, Garçacorredores ripícolas
pequena Passeriformes migradores de caniçal e galerias
ripícolas e Passeriformes migradores de matos e bosques
• Seleccionar métodos de dragagem que minimizem a
ressuspensão de sedimentos
• Delimitar as áreas de dragagem com rede de malha fina
(quando necessário e possível, atendendo aos valores de
turbidez e de sólidos suspensos)
• Não destruir a vegetação marginal nem o equilíbrio hidrológico
da Pateira aquando das intervenções de desassoreamento
• Durante as acções de desassoreamento, evitar a afectação de
áreas da Pateira com uma vegetação palustre bem desenvolvida
(planear as acções de dragagem de forma a preservar as zonas
alagadas de baixas profundidades com vegetação palustre bem
desenvolvida)
• Levar a cabo uma acção de formação acerca dos valores
faunísticos de maior ocorrência nas margens antes das
intervenções de limpeza de forma a transmitir a necessidade de
reduzir ao mínimo a perturbação da fauna aquando das
intervenções no meio físico
• Nas acções de limpeza de margens a remoção de manchas de
vegetação autóctone em bom estado de conservação deve ser
restringida ao mínimo imprescindível
• As acções de limpeza de margens devem ocorrer fora da
época de nidificação da avifauna utilizadora da vegetação
palustre, como a Ardea purpurea, a Egretta garzetta e Circus
aeruginosus

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Melhoria da qualidade dos habitats
naturais presentes associados ao
sistema lagunar através da melhoria da
oxigenação e da qualidade da água e à
regressão da tendência de
assoreamento da Pateira (permanente,
Exploração
de magnitude moderada a elevada e
significativo)
• Melhoria dos habitats naturais
presentes ao nível das margens
(permanente, de magnitude moderada a
elevada e significativo)

Negativos
• Perturbação associada ao aumento das
actividades humanas em espaços sensíveis
(permanente, de magnitude moderada e pouco
significativo)
Positivos
• Aumento provável dos efectivos das espécies de
fauna com maior valor conservacionista,
nomeadamente avifauna e ictiofauna, pela melhoria
da qualidade do habitat (permanente, de magnitude
moderada a elevada e muito significativo)

• Não aplicável

• Monitorizar a qualidade da água
após as acções de desassoreamento
• Implementar um plano de
monitorização para avaliar as
tendências demográficas das
populações bentónicas e de
ictiofauna após as acções de
desassoreamento
• Realizar o controlo das infestantes
Jacinto-de-água e Pinheirinha-deágua para monitorizar o
aparecimento de novas manchas
vegetação exótica
• Na definição de áreas de lazer,
contemplar o zonamento das áreas
sensíveis
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 7.2 Requalificação
e Valorização da
Barrinha de Mira
(7.2a), da Lagoa de
Mira (7.2b) e do Lago
de Mar (7.2c)

Localização
SIC Dunas de
Mira, Gândara e
Gafanhas
(Barrinha de
Mira, Lagoa de
Mira e Lago do
Mar)

Fase

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

Negativos
• Afectação provável de habitats naturais
associados aos sistemas lagunares
(temporário, de magnitude moderada e
pouco significativo a significativo)
• Afectação provável de vegetação
ribeirinha em bom estado de
conservação e consequente perturbação
de alguns habitats naturais presentes
(e.g. “Florestas-galeria de Salix alba e
Populus alba”, “ Pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da MolinoHoloschoenion”) (temporário a
permanente, de magnitude baixa a
moderada e muito significativa)
Construção Positivos
•Não aplicável

Negativos
• Positiva
• Perturbação localizada da fauna durante as
intervenções a desenvolver no meio físico
(temporário, de baixa magnitude a moderada e
pouco significativo a significativo)
Positivos
• Melhoria do funcionamento hidráulico dos
sistemas lagunares, permitindo uma maior
equilíbrio do habitat aquático e fomentando o
aumento de espécies faunísticas de valor
conservacionsita (permanente, de magnitude
moderada a elevada e significativo)
• Eliminação das espécies de flora infestantes
(terrestres e aquáticas) e aumento do coberto
vegetal autóctone (permanente, de magnitude
moderada e significativo)
• Melhoria das condições ecológicas (locais de
abrigo e alimentação) para as espécies com
interesse conservacionista mais dependentes da
manutenção da vegetação ribeirinha autóctone:
Lampreia-de-riacho (Lampreta planeri), Lagarto-deágua (Lacerta schreiberi), Cágado mediterrânico
(Mauremys leprosa), Lontra (Lutra lutra), entre
outras (permanente, de magnitude moderada a
elevada e muito significativo)

• Realizar as intervenções fora dos períodos de maior
• Contemplar a colocação de painéis
sensibilidade para a ictiofauna (Primavera e Verão)
informativos que deverão conter,
• Colocar os estaleiros e as estruturas de apoio à obra em locais entre outras informações,
onde não afectem os valores naturais presentes
indicações relativas à sensibilidade
• Condicionar a localização das infra-estruturas de recreio e
do meio natural e cuidados a ter
lazer a áreas com menor valor conservacionista.
para a sua preservação dos seus
• Limitar (fisicamente) o acesso às zonas de maior sensibilidade;
valores (faunísticos e florísticos)
• Levar a cabo uma acção de formação acerca dos valores
• Vedar e proteger as áreas mais
faunísticos de maior ocorrência nas margens antes das
sensíveis de modo a garantir a não
intervenções de limpeza (e.g. Lagarto-de-água, Cágado
afectação destas áreas na fase de
mediterrânico), de forma a transmitir a necessidade de reduzir
construção
ao mínimo a perturbação da fauna aquando das intervenções
no meio físico
• Interditar as acções de limpeza de margens no período entre
Março e Outubro devido à fauna mais dependente da
vegetação marginal, como o Lagarto-de-água, o Cágado
mediterrânico ou a Lampreia-de-riacho. No caso da Lampreiade-riacho, que possui o estado “criticamente em perigo”, as
épocas mais críticas correspondem à Primavera (fase de
postura) e Verão (a ausência da vegetação das margens podia
conduzir à falta de ensombramento da água, resultando em
mortalidade dos indivíduos pelo aumento da temperatura e
diminuição da oxigenação da água)
• Nas acções de estabilização de margens a remoção de espécies
autóctones de vegetação deve ser restringida ao mínimo
imprescindível
• Levar a cabo as intervenções de estabilização das margens de
forma cuidadosa, no sentido de causar a perturbação mínima
na fauna utilizadora
• Fazer uma avaliação de impactes pormenorizada de modo a
reduzir ao máximo a perturbação de habitats/espécies sensíveis
e de especial valor conservacionista

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Melhoria dos habitats naturais
presentes na Barrinha e na Lagoa de
Mira, através da melhoria da qualidade
da água – nomeadamente “Lagos
eutróficos naturais com vegetação da
Magnopotamion ou da Hydrocharition”,
“cursos de água das margens vasosas
com vegetação da Chenopodion rubri p.p.
e da Bidention p.p.) (permanente, de
Exploração magnitude moderada a elevada e
significativo a muito significativo)
• Melhoria significativa do funcionamento
hidráulico dos sistemas lagunares,
permitindo uma maior equilíbrio do
habitat aquático e habitats naturais
associados (permanente, de magnitude
moderada a elevada e significativo)
• Aumento potencial da área de ocupação
de habitats naturais pela eliminação de
espécies exóticas invasoras
(permanente, de magnitude moderada e
significativo)

Negativos
• Perturbação directa associada ao aumento
potencial das actividades humanas nas zonas
beneficiadas (permanente, de magnitude
moderada e pouco significativo)
Positivos
• Melhoria das condições ecológicas (locais de
abrigo e alimentação) para as espécies com
interesse conservacionista mais dependentes da
manutenção da vegetação ribeirinha autóctone:
Lampreia-de-riacho (Lampreta planeri), Lagarto-deágua (Lacerta schreiberi), Cágado mediterrânico
(Mauremys leprosa), Lontra (Lutra lutra), entre
outras (permanente, de magnitude moderada e
muito significativo)

• Desenvolvimento de acções de
• Nas zonas programadas para a prática de pesca desportiva
educação ambiental com as escolas
deve interditar-se a pesca por métodos ou artes que revolvam
da região
o fundo
• Elaboração de um programa de
• Interditar a circulação de embarcações a motor
acompanhamento da evolução e
• Limitar a circulação das embarcações de lazer a uma área
aparecimento de novas manchas de
particular da Barrinha e da Lagoa de Mira (de forma a criar
vegetação exótica invasora
áreas resguardadas da perturbação humana)
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Avaliação
Global
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 7.3.
Requalificação e
Valorização do Sítio
Barrinha de Esmoriz

Localização

Fase

SIC Barrinha de
Esmoriz

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
• Degradação da qualidade da água
(aumento da turbidez, ressuspensão de
eventuais poluentes contidos nos
sedimentos) (temporário, de magnitude
elevada e significativo)
• Perda localizada de habitat para
invertebrados bentónicos (permanente,
de magnitude moderada e significativo)
Positivos
• Não aplicável
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Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

Negativos
• Positiva
•Afectação da fauna bentónica (diminuição de
efectivos populacionais) (temporário, de magnitude
moderada e pouco significativo a significativo)
•Diminuição provável dos efectivos populacionais
das espécies piscícolas utilizadoras das áreas a
intervencionar devido a afugentamento,
mortalidade directa e indirecta e redução da
disponibilidade alimentar (permanente, de
magnitude moderada e pouco significativo)
• Perturbação directa da avifauna devido ao
acréscimo de ruído e à presença humana durante as
obras (temporário, de magnitude moderada e
pouco significativo)
Positivos
•Eliminação das espécies de flora infestantes e
aumento do coberto vegetal autóctone
(permanente, de magnitude moderada e
significativo)

• Interditar as acções de dragagem em qualquer época do ano
nos locais da Barrinha conhecidos e/ou com grande
probabilidade de coincidirem com áreas de reprodução da
espécie de conservação prioritária Lampreia-de-riacho
(Lampreta planeri)
• Realizar as dragagens entre o fim de Julho e o início de
Novembro, de forma a evitar as épocas de desova da ictiofauna
(e.g. a época de reprodução da espécie prioritária Lampreta
planeri ocorre entre Abril e final de Maio) e as épocas de maior
concentração de espécies da avifauna invernante aquática
• Seleccionar a menor extensão de dragagens que seja
compatível com os objectivos do Projecto
• Seleccionar métodos de dragagem que minimizem a
ressuspensão de sedimentos
• Delimitar as áreas de dragagem com rede de malha fina
(quando necessário e possível, atendendo aos valores de
turbidez e de sólidos suspensos)
• A escolha da vegetação autóctone deverá privilegiar espécies
herbáceas, sub-arbustivas, arbustivas e/ou florestais, no sentido
de criar a continuidade e heterogeneidade associada aos
corredores ripícolas
• Nas acções de limpeza de margens a afectação de espécies
autóctones da vegetação deve ser restringida ao mínimo
imprescindível, nomeadamente das espécies que integrem
habitats classificados
• Devido à presença da espécie Lampreta planeri (Lampreia-deriacho) (espécie “criticamente em perigo”), as acções de
limpeza das margens devem ser feitas fora das épocas de
Primavera (fase de postura) e de Verão, para reduzir os riscos
associados à falta do ensombramento pela vegetação das
margens (risco de mortalidade pelo aumento da temperatura e
diminuição da oxigenação da água)
• As acções de requalificação da vegetação ripícola devem ser
feitas nos períodos de menor perturbação para a avifauna,
nomeadamente na que diz respeito à avifauna nidificante, como
os passeriformes de caniçal (e.g. Rouxinol-grande-dos-caniços,
Rouxinol-pequeno-dos-caniços), a Garça-pequena ou o Pernalonga
• Fazer uma avaliação de impactes pormenorizada de modo a
reduzir ao máximo a perturbação de habitats/espécies sensíveis
e de especial valor conservacionista

Negativos
• Perturbação dos valores naturais associada ao
potencial aumento das actividades humanas em
espaços sensíveis (permanente, de magnitude
moderada e pouco significativo)
Positivos
• Aumento provável dos efectivos da espécie de
conservação prioritária Lampreta planeri
(permanente, de magnitude moderada e
significativo)

• Sensibilização dos visitantes para a natureza e sensibilidade dos • A qualidade da água deve ser
espaços (através de implementação de sinalética informativa ou monitorizada após as acções de
outros meios)
dragagem (como valores de
referência considerar os limites
previstos para as águas de
ciprinídeos, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei nº 236/98,
de 1 de Agosto)
• Implementar um plano de
monitorização biológica que avalie a
recuperação das comunidades
bentónicas e ictiológicas após as
acções de desassoreamento

Construção

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Melhoria da qualidade do habitat natural
prioritário “laguna costeira” (1150*)
(melhoria da qualidade da água) e
Exploração aumento potencial da área ocupada
pelos habitats naturais presentes no
sistema lagunar – Prados de Spartina
(1320) e Prados salgados atlânticos
(1330) (permanente, de magnitude
elevada e significativo a muito
significativo)

Avaliação
Global

• Vedar e proteger as áreas mais
sensíveis de modo a garantir a não
afectação destas áreas na fase de
construção
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 9.2.
Reordenamento e
valorização de
Núcleos piscatórios
lagunares
(Requalificação dos cais
e estruturas de apoio)

RA11.3. Criação de
via ciclável como
forma de vivência da
Ria

Localização
ZPE Ria de
Aveiro (Ovar,
Murtosa,
Estarreja,
Aveiro, Ílhavo)

Fase

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

Negativos
• Perturbação de habitats naturais
durante as intervenções a desenvolver
Construção no meio físico (temporário, de
magnitude baixa e significativo)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Perturbação da fauna durante as intervenções
recuperação a desenvolver no meio físico
(temporário, de magnitude baixa e pouco
significativo a significativo)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Melhoria do grau de conservação dos
Exploração habitats naturais presentes através do
ordenamento e da promoção de uma
utilização mais regrada dos núcleos
piscatórios (permanente, de magnitude
baixa a moderada e significativo)

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Aumento indirecto dos efectivos populacionais da
fauna utilizadora dos habitats naturais presentes
na envolvente (permanente, de magnitude
moderada e significativo a muito significativo,
dependendo dos valores naturais)

• Não aplicável

• Não aplicável

Negativos
• Positivo
• Perturbação da fauna durante as intervenções
recuperação a desenvolver no meio físico
(temporário, de magnitude baixa a moderada e
pouco significativo a significativo)
Positivos
• Eliminação de espécies infestantes (permanente,
de magnitude moderada e significativo)
• Aumento da abundância de espécies florísticas
autóctones (permanente, de magnitude moderada
a elevada e significativo)

• Realizar as intervenções no período de menor perturbação
para a fauna utilizadora dos habitats existentes

• Vedar e proteger as áreas mais
sensíveis de modo a garantir a não
afectação destas áreas na fase de
construção

Negativos
• Perturbação da fauna pelo aumento provável da
presença humana nos locais (temporário, de
magnitude baixa a moderada e pouco significativo
a significativo)
Positivos
• Aumento potencial de espécies faunísticas com
interesse conservacionista pela melhoria dos
habitats na envolvente das pistas cicláveis
(permanente, de magnitude moderada a elevada e
significativo a muito significativo)

• Sensibilização dos visitantes para a natureza e sensibilidade dos • Não aplicável
espaços (através da implementação da sinalética informativa)

ZPE Ria de
Aveiro

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Não aplicável
Construção

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Aumento potencial da área ocupada por
habitats naturais na envolvente dos
Exploração espaços cicláveis (permanente, de
magnitude baixa a moderada e pouco
significativo a significativo)

Rf_t09027/01 Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

Avaliação
Global
• Positivo

• Interditar acesso a zonas sensíveis eventualmente existentes na • Vedar e proteger as áreas mais
sensíveis de modo a garantir a não
envolvente aos núcleos piscatórios
afectação destas áreas na fase de
• Realizar as intervenções no período de menor perturbação
construção
para a fauna utilizadora dos habitats existentes
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
RA 12.1.
Reordenamento e
qualificação da frente
lagunar de Ovar:
Azurreira, Cais da
Ribeira, Praia do
Areinho, Torrão do
Lameiro e Foz do Rio
Cáster
12.2. Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar da
Murtosa: Cais da
Ribeira do Martinho,
Cais da Ribeira do Gago
e Cais do Mancão
12.3. Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar de
Estarreja: Cais da
Ribeira do Mourão,
Esteiro de Estarreja,
Esteiro de Veiros, Cais
de Salreu e Cais de
Canelas
12.4 Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar de
Aveiro: Frente de Ria
de S. Jacinto e Esteiro
de S. Pedro
12. 5 Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar de
Ílhavo: Gafanha da
Nazaré – Cale da Vila,
Área de Recreio Fluvial
do Canal de Mira +
Costa Nova Sul e Área
de recreio fluvial da
Barquinha
12.6 Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar de
Vagos: Área de
recreio fluvial da
Vagueira, Margens do
Rio Boco e Cais dos
Moliceiros/Folsas Novas
12. 7 Reordenamento
e qualificação da
frente lagunar de
Mira: Cais do Areão e
Passeio Marginal da
Barrinha
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Localização

Fase

ZPE Ria de
Aveiro: Frente
lagunar de
Ovar, frente
lagunar da
Murtosa,
frente lagunar
de Estarreja e
frente lagunar
de Aveiro,
frente lagunar
de Ilhavo, frente
Construção
lagunar de
Vagos e frente
lagunar de Mira

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
Negativos
• Perturbação temporária da fauna durante as
• Perturbação geral do habitat lagunar
(temporário, de magnitude baixa e pouco intervenções de recuperação a desenvolver no
meio físico; Impacte temporário, de magnitude
significativo)
Positivos
reduzida a moderada, pouco significativo a
significativo, dependendo da especificidade das
• Não aplicável
acções envolvidas e áreas afectadas
Positivos
•Não aplicável

Negativos
• Incremento localizado da pressão
antrópica sobre a Ria associada a
actividades náuticas (novas infraestruturas); Impacte permanente, de
magnitude moderada e pouco
significativo a significativo, dependendo
da especificidade das acções envolvidas
e áreas afectadas
Positivos
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa); Impacte permanente, de
Exploração magnitude moderada a elevada e
significativo, dependendo da
especificidade das acções envolvidas e
áreas afectadas

Avaliação
Global
• Positiva

Negativos
• Positiva
• Não aplicável
Positivos
• Controlo de espécies exóticas. Impacte
permanente, de magnitude moderada e
significativo
• Incremento do coberto vegetal autóctone.
Impacte permanente, de magnitude moderada a
elevada e significativo
• Sensibilização dos visitantes para a natureza e
sensibilidade dos espaços (através da
implementação da sinalética informativa); Impacte
permanente, de magnitude moderada a elevada e
significativo
• Melhoria potencial das condições ecológicas para
a generalidade dos grupos de vertebrados
(condições de alimentação, refúgio e/ou
reprodução); Impacte permanente, de magnitude
moderada a elevada e significativo a muito
significativo

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

• Realizar as intervenções no período de menor perturbação
• Não aplicável
para a fauna utilizadora dos habitats existentes; no âmbito da
limpeza das margens, interditar entre Março e Outubro, devido
à presença da fauna mais dependente da vegetação marginal;
•As acções de limpeza das margens devem evitar a remoção de
manchas de vegetação autóctone bem conservadas
•Seleccionar espécies florísticas autóctones excluindo-se as
espécies alóctones
• A escolha da vegetação autóctone deverá privilegiar espécies
herbáceas, subarbustivas e arbustivas no sentido de criar a
continuidade e heterogeneidade associada aos corredores ripícolas
• A remoção das espécies florísticas exóticas das margens deve
ser feita numa faixa de pelo menos 50m relativamente à massa
de água
•Levar a cabo uma acção de formação acerca dos valores
faunísticos de maior ocorrência nas margens antes das
intervenções de limpeza (e.g. Lagarto-de-água, Cágado
mediterrânico), de forma a transmitir a necessidade de reduzir
ao mínimo a perturbação da fauna aquando das intervenções no
meio físico
•Condicionar a localização das infra-estruturas de recreio e lazer
a áreas com menor valor conservacionista

• Limitar (fisicamente) o acesso às zonas de maior sensibilidade
• Contemplar a colocação de painéis informativos que deverão
conter, entre outras informações, indicações relativas à
sensibilidade do meio natural e cuidados a ter para a sua
preservação dos seus valores (faunísticos e florísticos)

• Elaborar um programa de
acompanhamento da evolução e
aparecimento de novas manchas de
vegetação exótica invasora
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Quadro 10.4.1 – Avaliação da significância das Acções/Projectos previstos no Plano

Projectos/
Acções
14. Beneficiação de
estruturas de apoio
às actividades de
recreio náutico
(R.A14 a, b, c, d, e, f,
g, h, i, j, k, l, m)

Localização

Fase

ZPE Ria de
Aveiro e SIC
Dunas de Mira,
Gândara e
Gafanhas

Impactes sobre os Valores Naturais
Habitats Naturais
Biodiversidade (Flora e Fauna)
Negativos
• Perturbação geral do habitat lagunar
(temporário, de magnitude baixa e pouco
significativo)
Positivos
• Não aplicável

Negativos
• Perturbação temporária da fauna durante as
intervenções de recuperação a desenvolver no
meio físico. Impacte pouco significativo a
significativo, magnitude reduzida a elevada,
dependendo da especificidade das acções
envolvidas e áreas afectadas
Positivos
• Não aplicável

Negativos
•Incremento localizado da pressão
antrópica sobre a Ria associada a
actividades náuticas (novas
infraestruturas); Impacte permanente, de
magnitude reduzida a moderada e
significativo a muito significativo,
dependendo da especificidade das acções
envolvidas e áreas afectadas
•Aumento potencial da erosão das
margens em resultado do eventual
aumento do tráfego marítimo
(principalmente de embarcações de
maior calado); Impacte permanente, de
magnitude reduzida e pouco significativo;
Positivos
• Sensibilização dos visitantes para a
natureza e sensibilidade dos espaços
(através da implementação da sinalética
informativa); Impacte permanente, de
magnitude moderada a elevada e
significativo, dependendo da
especificidade das acções envolvidas e
áreas afectadas.

Negativos
• Não aplicável
Positivos
• Controlo de espécies exóticas. Impacte
permanente, de magnitude moderada e significativo
• Incremento do coberto vegetal autóctone.
Impacte permanente, de magnitude moderada a
elevada e significativo
• Sensibilização dos visitantes para a natureza e
sensibilidade dos espaços (através da
implementação da sinalética informativa); Impacte
permanente, magnitude moderada e significativo
• Melhoria potencial das condições ecológicas para
a generalidade dos grupos de vertebrados
(condições de alimentação, refúgio e reprodução);
Impacte permanente, magnitude moderada a
elevada e significativo a muito significativo

Construção

Exploração
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Avaliação
Global
• Positiva

Medidas de Minimização dos Impactes

Medidas de Monitorização
e/ou Compensatórias

• Não aplicável
• Realizar as intervenções no período de menor perturbação
para a fauna utilizadora dos habitats existentes; no âmbito da
limpeza das margens, interditar entre Março e Outubro, devido
à presença da fauna mais dependente da vegetação marginal;
•As acções de limpeza das margens devem evitar a remoção de
manchas de vegetação autóctone em bom estado de
conservação. Seleccionar espécies florísticas autóctones
excluindo-se as espécies alóctones
•A escolha da vegetação autóctone deverá privilegiar espécies
herbáceas e arbustivas, no sentido de criar a continuidade e
heterogeneidade associada aos corredores ripícolas
•Levar a cabo uma acção de formação acerca dos valores
faunísticos de maior ocorrência nas margens antes das
intervenções de limpeza (e.g. Lagarto-de- água, Cágado
mediterrânico) de forma a transmitir a necessidade de reduzir a
perturbação aquando das intervenções no meio físico
•Instalar sinalética de sensibilização ambiental
•A remoção das espécies florísticas exóticas das margens deve
ser feita numa faixa de pelo menos 50m relativamente à massa
de água
• Limitar (fisicamente) o acesso às zonas de maior sensibilidade • Elaborar um programa de
• Contemplar a colocação de painéis informativos que deverão acompanhamento da evolução e
aparecimento de novas manchas de
conter, entre outras informações, indicações relativas à
vegetação exótica invasora
sensibilidade do meio natural e cuidados a ter para a sua
preservação dos seus valores (faunísticos e florísticos)
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Importa, mais uma vez, referir que a avaliação da significância dos impactes foi feita com base em
informação escassa relativamente a cada projecto/acção, tendo-se utilizado, não obstante, toda a
informação disponível nesta fase de Plano Estratégico, essencialmente confinada aos objectivos e custos
esperados para cada projecto. Assim, a avaliação constante do Quadro 10.4.1 tem uma natureza
preliminar, devendo ser complementada por estudos/análises mais detalhados à medida que os projectos
forem sendo desenvolvidos (fases de projecto base, de estudo prévio e de projecto de execução).
Da análise do quadro 10.4.1 conclui-se que o Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro inclui diversos projectos/acções a que poderão estar associados impactes
negativos, sendo, contudo, temporários e localizados na maioria dos casos. Os principais impactes
negativos estarão associados às fases de construção e deverão cessar imediatamente, ou diminuir para
um patamar inferior de significância logo após esta fase. Inserem-se neste caso os impactes relativos aos
projectos de:
•

Protecção e recuperação do sistema dunar;

•

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos;

•

Requalificação e valorização das Pateiras de Fermentelos e Frossos;

•

Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar;

•

Requalificação e valorização da Barrinha de Esmoriz.

A fundamento desta avaliação reside no facto de as principais acções impactantes destes projectos, como
sejam as dragagens dos canais ou das lagoas e a requalificação das margens e do cordão dunar – ou seja,
basicamente as movimentações a efectuar nos terrenos ribeirinhos – constituírem as acções críticas em
termos de impactes ambientais. Ou seja, uma vez terminada a fase de movimentações de terrenos (sejam
as dragagens, sejam as motas ou as dunas), os sistemas naturais deverão recuperar gradualmente,
devendo os projectos de execução a desenvolver incluir todas as medidas para potenciar esta recuperação
(ou seja, a modelação dos relevos e dos microrelevos, a plantação de espécies adequadas e a recuperação
dos habitats ribeirinhos originais).
Desta forma, e tendo como objectivo final a requalificação e a valorização das zonas ribeirinhas, os
projectos a desenvolver deverão, desde logo, assegurar:
i. O cumprimento rigoroso das melhores práticas ambientais e de engenharia hidráulica;
ii. Integrar uma identificação pormenorizada das zonas sensíveis potencialmente afectadas por
cada projecto, definindo para cada potencial impacte acções eficazes de contenção, controlo e
minimização
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iii. Identificar e avaliar as zonas onde – pelos valores ecológicos e conservacionistas em presença
– devem ser integralmente preservadas as características actuais dos habitats, definindo, se
necessário, uma interdição parcial ou total, no que respeita aos trabalhos/acções impactantes.
A avaliação efectuada ao longo do Quadro 10.4.1 integra estes princípios de minimização e controlo
ambiental, uma vez que eles estão subjacentes aos próprios objectivos do Plano Estratégico de
Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, e que inclusive se articulam com diversas
acções inscritas nesse plano, nomeadamente, na forma de:
•

Estudos ecológicos;

•

Estudos de evolução e dinâmica costeira.

Relativamente aos projectos de reordenamento e qualificação das frentes lagunares, em que se incluem
Ovar, Murtosa, Estarreja, Aveiro e Ílhavo e ainda a requalificação dos núcleos piscatórios lagunares, prevêse que a requalificação dos cais e infra-estruturas de apoio piscatório e a criação de equipamentos e infraestruturas de recreio e lazer, possam induzir alguns impactes negativos, sobretudo na respectiva fase de
construção, mas também, ainda que de forma menos evidente, na fase de exploração.
Dados os objectivos e a dimensão das intervenções referidas não se prevêem incidências ambientais
muito significativas (mais uma vez se partiu do princípio que cada intervenção segue as melhores práticas
de engenharia e ambiente, e que cada intervenção tem associada um estudo ambiental pormenorizado
que limita seriamente o risco de perturbação de habitats sensíveis e/ou de grande importância
conservacionista). Serão, no entanto, de esperar impactes significativos, localizados, decorrentes das
fases de construção, mas o seu carácter temporário e o facto de se evitarem áreas críticas para a
conservação da Natureza permitem antever uma compatibilidade ambiental, com os impactes positivos a
superarem francamente os efeitos negativos.
Relativamente ao projecto de transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico, a
incerteza quanto às opções de engenharia que vierem a ser consideradas para o projecto de execução
dificulta uma avaliação de incidências ambientais nesta fase do Plano. Trata-se, no entanto, de um
projecto estruturante, essencial para resolver um dos problemas actuais com maiores incidências
negativas. De facto, a deficiente transposição de sedimentos na Barra de Aveiro de Norte para Sul é
responsável (pelo menos em parte) pela instabilidade do cordão arenoso a Sul e pelo progressivo
assoreamento dos canais lagunares. Resolver este problema é essencial para a requalificação do cordão
dunar a Sul da Barra e para a melhoria da hidrodinâmica, da qualidade da água e da qualidade ecológica
nas zonas entremarés adjacentes à embocadura. Deste modo, e prevendo-se que os impactes positivos
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deverão ultrapassar largamente os impactes negativos, quer em termos espaciais, quer temporais, quer
ainda em termos absolutos de significância e de magnitude, entende-se neste estudo de avaliação
estratégica que este projecto faz todo o sentido e deverá ser desenvolvido e avaliado de forma
pormenorizada em fases posteriores. O processo de avaliação de impactes ambientais, obrigatório num
projecto com esta tipologia, tem aqui plena justificação, recomendando-se uma avaliação desde logo na
fase de projecto base/estudo prévio, com a comparação de diversas alternativas e, posteriormente, numa
segunda fase (de RECAPE ou de Avaliação Complementar) em que se deverão desenvolver e pormenorizar
as medidas de controlo e mitigação ambiental (e eventualmente, caso se justifiquem, de compensação
ambiental).
Em síntese, os quadros acima referidos espelham a diversidade e a complexidade das acções e
intervenções que compõem o Plano Estratégico de Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de
Aveiro, mas o balanço preliminar, em termos de impactes negativos versus impactes positivos é
condizente com os objecticos de requalificação ambiental e valorização da Ria de Aveiro e áreas
adjacentes que norteiam a proposta de Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização
da Ria de Aveiro.
Desta forma, espera-se, com a concretização deste plano, uma melhoria significativa das condições
ambientais na generalidade dos habitats que compõem a área de intervenção, seja na Ria de Aveiro, seja
na Barrinha de Esmoriz, seja ainda nas Lagoas de Fermentelos e Frossos ou no SIC Dunas de Mira, Gândara
e Gafanhas.
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11. Recomendações
Na sequência do balanço de riscos e oportunidades bem como da avaliação de incidências ambientais (cf.
capítulos 9 e 10), apresentam-se algumas recomendações, que visam assegurar a integração das questões
ambientais e de desenvolvimento sustentável no processo de elaboração e implementação do PEIRVRA,
com o duplo objectivo de gerir/ minimizar os prováveis efeitos adversos ou riscos associados e,
simultaneamente, potenciar as oportunidades de desenvolvimento sustentável que o PEIRVRA encerra.
Essas recomendações foram subdivididas de acordo com o seu alcance: PEIRVRA em geral (Secção 10.1) e
respectivos projectos concretos (Secção 10.2).

11.1. Recomendações relativas ao Plano em geral
Um dos riscos que o PEIRVRA encerra decorre da natureza imaterial de alguns projectos inseridos no
respectivo Plano de Intervenção. Trata-se de um conjunto significativo de estudos e planos – Estudos de
evolução da dinâmica costeira e estuarina, Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria,
Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da Ria, Estudo das
actividades económicas e suas dinâmicas, Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna, Plano de
marketing territorial e Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria – cuja eficácia, na
prática, dependerá muito do respectivo desenvolvimento e, sobretudo, da implementação em tempo útil e
de forma articulada entre os vários actores que intervêm na Ria de Aveiro.
Assim, é fundamental dar prioridade ao desenvolvimento dos vários estudos e planos previstos no
PEIRVRA, mobilizando os actores locais e regionais para o efeito e apostando, não tanto em documentos
“monográficos” (dado que os diagnósticos já foram realizados na maioria dos casos), mas sobretudo em
documentos simples, operativos, realistas e coerentes com a estratégica global do PEIRVRA. Em particular,
é importante que estudos como os referentes às actividades económicas ou à mobilidade e
navegabilidade incluam planos de acção, desejavelmente úteis para a própria implementação de acções
previstas no PEIRVRA.
De facto, o alcance estratégico do plano em avaliação dependerá muito da qualidade dos planos e estudos
acessórios, bem como da sua realização atempada. Por exemplo, a eficácia dos investimentos
programados em termos de recuperação dunar e lagunar (RA1) dependerá, em grande medida, da
incorporação, em sede de projecto, dos principais resultados a obter nos Estudos de evolução da dinâmica
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costeira e estuarina (RA4), sendo fundamental dar prioridade à respectiva elaboração em moldes
pragmáticos.
O mesmo tipo de argumento se aplica ao Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna (RA11.1), que
será importante para o projecto de Balizamento e sinalização dos canais de navegação (RA11.2) bem como
para a generalidade das intervenções referentes aos Núcleos piscatórios lagunares (RA9.2), ao
Reordenamento e qualificação de frentes lagunares (RA12) bem como à Criação e beneficiação de
estruturas de apoio às actividades de recreio náutico (RA14).
Para esse esforço de aprofundamento da natureza estratégica do PEIRVRA poderão contribuir igualmente
os demais planos previstos, nomeadamente, o Plano de Pormenor de Esmoriz e Cortegaça (RA2) bem
como os 15 planos de praia previstos (RA10), e ainda diversos estudos acessórios, por exemplo, de
suporte à protecção e recuperação do sistema dunar.
Ora, sem a concretização destes planos e estudos, em tempo útil e de forma articulada e integrada,
dificilmente se poderá avançar de forma sólida para a fase de projecto, o que poderá inviabilizar a plena
concretização dos desígnios estratégicos do PEIRVRA.
Paralelamente, é fundamental encarar os futuros estudos ambientais, não tanto como uma condicionante,
mas sobretudo como uma oportunidade de reforço da componente estratégica dos planos e projectos. De
facto, será sobretudo à escala do “planeamento local/urbano” que se definirá a qualidade das
intervenções bem como a respectiva adequação às condições ambientais e paisagísticas únicas da Ria de
Aveiro. Neste âmbito, é expectável que os estudos acessórios de avaliação ambiental, de avaliação de
impacte ambiental ou de incidências ambientais contribuam para planos e projectos absolutamente
referenciais em termos de requalificação ambiental e urbanística em Portugal (cf. capítulo anterior).
Em todo o caso, deverá ser salvaguardada a não duplicação de tarefas em curso ou já programadas por
outras entidades que actuam no território a intervencionar pela Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro,
S.A., evitando o desperdício de recursos financeiros e humanos. Assim, as acções a prosseguir deverão
focalizar-se nos objectivos do PEIRVRA, explorando sinergias com outros planos, projectos, programas e
intervenções já em curso ou previstas a curto/médio prazo.
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11.2. Recomendações específicas a projectos
Para além dos aspectos gerais acima mencionados, propõem-se algumas recomendações específicas a
projectos inseridos no Plano de Intervenção do PEIRVRA, passíveis de integração nas Fichas de
Projecto/Acção (Anexo II do PEIRVRA): 10
•

Desenvolver o Projecto de Execução das acções de recuperação dunar (RA1.1) com o suporte
de um estudo pormenorizado das áreas de maior risco, dos volumes de areias necessários e
de avaliação de outras origens potenciais de areias (S. Jacinto, plataforma continental),
desejavelmente a enquadrar nos previstos Estudos da evolução e da dinâmica costeira e
estuarina (RA4);

•

Ainda no âmbito dos estudos sobre a hidrodinâmica costeira e lagunar (RA4), recomenda-se
a avaliação da relação entre a evolução dos sistemas costeiros e as alterações climáticas,
bem como a análise de cenários futuros e de medidas de actuação em conformidade;

•

Desenvolver um estudo relativo ao risco sísmico e de tsunami sobre a costa em articulação
com a Autoridade Nacional para a Protecção Civil e outras entidades com conhecimento e
relevância na gestão do litoral no sentido de definir um Plano de Emergência;

•

Realizar as intervenções de reforço do cordão dunar no período de menor perturbação para
a avifauna, em particular a avifauna que utiliza o habitat do sistema dunar para nidificação
(RA1.1);

•

Utilizar sempre espécies florísticas autóctones nas acções de renaturalização do sistema
dunar excluindo as espécies alóctones, mesmo as naturalizadas (RA1.1);

•

Fazer o levantamento das manchas de vegetação com valores florísticos de interesse
comunitário no cordão dunar a intervencionar e interditar as acções nessas áreas (RA1.1);

•

Os vários projectos de desassoreamento dos fundos (RA1.2; RA3; RA7.1; RA7.3) devem ser
dimensionados de forma a garantir que não se verifica o avanço da cunha salina;

•

As acções de dragagem de leitos no sistema lagunar e sistemas lagunares adjacentes devem
ser feitas nos períodos de menor perturbação para a fauna, em particular para a ictiofauna
(RA1.2; RA3; RA7.1; RA7.3);

•

Adoptar as recomendações do PROF Centro-Litoral no que diz respeito à conservação de
corredores ao longo das linhas de água, constituídos pela vegetação natural ribeirinha ou

10

Para uma melhor descodificação dos códigos de projecto, aconselha-se a consulta do Quadro II.1 (Anexo II do

presente volume).
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expressamente arborizados com espécies arbóreas adequadas ao meio ribeirinho e à sua
vizinhança (RA7.1; RA7.4);
•

A escolha da vegetação deverá privilegiar espécies autóctones herbáceas, sub-arbustivas,
arbustivas e/ou florestais, no sentido de criar a continuidade e heterogeneidade associada
aos corredores ecológicos (RA7; RA12);

•

Fazer o levantamento das manchas de vegetação com valores florísticos de interesse
comunitário ao nível das margens lagunares e ribeirinhas a intervencionar e condicionar as
acções nessas áreas (RA7; RA9.2; RA12);

•

Levar a cabo as intervenções de limpeza/requalificação das margens de forma cuidadosa,
no sentido de causar a perturbação mínima na fauna presente (em particular, a avifauna) e
evitando a remoção de espécies florísticas de elevado valor conservacionista (RA7.1; RA7.2;
RA7.3);

•

Devido à presença da espécie Lampreta planeri (Lampreia-de-rio) (espécie “criticamente em
perigo”), as acções de limpeza das margens devem ser feitas fora das épocas de Primavera
(fase de postura) e de Verão, para reduzir os riscos associados à falta do ensombramento
pela vegetação das margens (risco de mortalidade pelo aumento da temperatura e
diminuição da oxigenação da água) (RA7.3);

•

Na definição de áreas de lazer/recreio e de percursos pedonais deve contemplar-se a
colocação de painéis informativos que deverão conter, entre outras informações, indicações
relativas à sensibilidade do meio natural e cuidados a ter para a sua preservação dos seus
valores (faunísticos e florísticos) (RA7);

•

Assegurar uma adequada articulação entre as intervenções previstas para os núcleos
piscatórios de Esmoriz, Furadouro, Torreira, Vagueira e praia de Mira (RA9.1) e os
associados planos de intervenção (no caso de Esmoriz), de praia (em todos os casos) e de
pormenor/ urbanização (Plano de Pormenor de Esmoriz e Cortegaça e Plano de Urbanização
da Torreira);

•

Assegurar a incorporação dos principais resultados dos Estudos de caracterização da
qualidade ecológica da Ria (entre outros) no Estudo de actividades económicas e suas
dinâmicas (RA8) e assegurar a inclusão de um plano de acção (realista) neste último;

•

Assegurar uma efectiva articulação entre o Plano de Pormenor de Esmoriz e de Cortegaça
(RA2) com os planos das praia de Esmoriz/Barrinha e da Cortegaça (RA10a/b) bem como
com o Plano de Intervenção das frentes marítimas da praia de Esmoriz e de Cortegaça, da
iniciativa do INAG. Em particular, a requalificação dessas frentes urbanas marítimas deverá
reflectir um modelo de ordenamento do território enquadrado pela Estratégia Nacional para
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a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, pelo Programa de Acção para o Litoral 2007-2013 e
pelo PROT Centro (em elaboração), que considere a elevada vulnerabilidade e elevado risco
deste troço de costa, assumindo, ainda, a permanência das actuais estruturas de defesa e a
probabilidade de serem equacionadas novas estruturas caso se venha a agravar a situação
existente. O Plano de Pormenor de Esmoriz e de Cortegaça deverá, ainda, incorporar o
princípio da precaução, com a definição de zonas de tampão em função da vulnerabiliade e
do risco associados aos fenómenos erosivos e à adaptação às alterações climáticas;
•

Garantir uma boa adequação do plano da praia de S. Jacinto (RA10h) com o Plano de
Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto e com o previsto Plano de
Urbanização de S. Jacinto, tomando em consideração a sensibilidade da área em termos
conservacionistas e ambientais;

•

Assegurar uma adequada articulação dos planos de praia da Torreira (RA10e) e da Barra
(RA10i) com os planos de urbanização da Torreira e da Barra, respectivamente;

•

Potenciar, nomeadamente em sede dos futuros projectos relativos às frentes lagunares
(RA12) ou de preservação dos valores naturais (RA7), a requalificação de um maior número
de praias fluviais para além das três já previstas, recorrendo à deposição de inertes de
qualidade resultantes do dessassoreamento/dragagem dos canais da Ria;

•

Assegurar uma boa coerência interna entre os projectos de requalificação de frentes
lagunares (RA12), nomeadamente, em termos de linguagem arquitectónica e sem prejuízo
do respeito pelas características de cada sítio;

•

Assegurar uma efectiva implementação do Estudo de mobilidade e navegabilidade (RA11.1)
pelas várias entidades relevantes, para além das intervenções de balizamento e sinalização
previstas no projecto RA11.2;

•

Assegurar a continuidade entre as várias vias cicláveis, existentes ou previstas nos vários
projectos associados ao PEIRVRA (RA11.3, em particular), garantindo uma lógica de conjunto
e de rede;

•

Assegurar uma adequada coerência entre os projectos de requalificação de zonas de
acostagem e/ou de beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico
(RA9.2 e RA14, em particular) com o previsto Estudo de mobilidade e navegabilidade na
laguna (RA11.1)

•

Assegurar alguma selectividade nos montantes de investimento a mobilizar para efeito de
requalificação de zonas de acostagem, apostando sobretudo em projectos demonstrativos
ou âncora, com escala e alcance regional;
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•

Articular os vários investimentos previstos em zonas de acostagem (e áreas envolventes)
com outros projectos em curso ou previstos, inclusive no próprio PEIRVRA (exemplo: RA12 –
Reordenamento e qualificação de frentes lagunares);

•

Articular o desenvolvimento do Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da
Ria (RA13.2) com os projectos, nomeadamente, de Preservação e requalificação dos valores
naturais (RA7) e de criação de uma via ciclável regional (RA11.3), entre outros;

•

Articular esse plano de circuitos também com o Plano de marketing territorial (RA13.1), em
particular no que se refere à definição da sinalética informativa.
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12. Programa de Gestão e Monitorização
12.1. Medidas de Gestão
Para além das recomendações relativas ao PEIRVRA e respectivos projectos prioritários (apresentadas no
capítulo anterior), sugerem-se algumas medidas de gestão que se traduzem em boas práticas aplicáveis
ao plano em avaliação bem como aos processos de desenvolvimento e implementação de planos e
projectos decorrentes do PEIRVRA, incluindo recomendações que se consideram pertinentes para a futura
gestão do território a intervencionar.
As medidas foram subdivididas de acordo com a sua aplicabilidade, ou não, à Sociedade Polis Litoral – Ria
de Aveiro:

Medidas aplicáveis à Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro
•

Ponderar, na definição do âmbito de avaliações ambientais de planos municipais de
ordenamento do território ou de outros planos decorrentes do PEIRVRA, os resultados da
presente avaliação ambiental;

•

Ponderar esses resultados também no âmbito de estudos de impacte ambiental ou de
incidências ambientais de projectos a integrar no Plano de Intervenção do PEIRVRA;

•

Assegurar uma avaliação de impactes cumulativos resultantes do conjunto de acções
previstas do PEIRVRA bem como em outras iniciativas complementares, nomeadamente, no
âmbito dos diversos estudos ambientais a desenvolver em fases posteriores à da presente
avaliação ambiental;

•

Avaliar o grau de contaminação dos sedimentos dragados e seleccionar o destino final de
acordo com as disposições da Portaria nº1450/2007, de 12 de Novembro. É de notar que, de
acordo com esta portaria, apenas os sedimentos da classe 1 poderão ser utilizados em
locais sujeitos a erosão ou para alimentação de praias sem normas restritivas

•

Monitorizar a evolução da estabilidade do sistema praia-duna, em geral, e do troço costeiro
a Sul do Porto de Aveiro, em particular;

•

Proteger a vegetação dunar recém-plantada pelo menos durante os primeiros anos, através
de sebes de protecção;

•

Elaborar um programa de monitorização para as comunidades florísticas (abundância e
riqueza específica) dos habitats dunares após as acções de renaturalização do sistema
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dunar. Este programa assentará na eleição e instalação de uma grelha de quadrículas
permanentes, que serão objecto de uma descrição ecológica do biótopo e censos biológicos
de incidência sazonal durante pelo menos 3 anos. Os estudos de monitorização das
comunidades dunares vão permitir avaliar em que medida ocorre uma efectiva reposição
das condições naturais e uma melhoria da situação actual e detectar a necessidade de
intervenções adicionais, no caso de não se verificarem os efeitos esperados;
•

Implementar acções de informação junto das populações locais/visitantes acerca do
processo de renaturalização dunar;

•

Desenvolver um programa de monitorização para a avifauna, no sentido de avaliar in situ as
repercussões efectivas da melhoria dos habitats dunares nas comunidades avifaunísticas;

•

Implementar um programa de monitorização das espécies florísticas invasoras típicas do
sistema dunar (e.g. chorão, acácia);

•

Utilizar materiais finos (silto-argilosos) para reforço das margens dos canais de maré;

•

Assegurar que as extracções de inertes têm em consideração a Lei da Água e as medidas do
Plano Específico de Gestão da Extracção de Inertes;

•

Monitorizar a qualidade de água após as acções de dragagem de leitos;

•

Implementar medidas que potenciem a recolonização rápida dos habitats bentónicos
afectados, através do recurso, por exemplo, a substratos artificiais após adequada
ponderação/colaboração com equipas que investiguem este tipo de soluções (Universidade
de Aveiro);

•

Monitorizar os efectivos populacionais da espécie lampreia-de-rio (espécie “criticamente em
perigo”) após as acções de desassoreamento da Barrinha de Esmoriz;

•

Monitorizar a evolução da batimetria da Ria de Aveiro e dos canais a intervir,
nomeadamente, onde existem infra-estruturas (obras de arte, infra-estruturas de
abastecimento, saneamento, telecomunicações, electricidade, gás e pipelines de outras
entidades);

•

Garantir a implantação de equipamentos e infra-estruturas segundo técnicas adequadas às
idiossincrasias de cada local, no que diz respeito ao risco de inundação;

•

Assegurar uma parceria eficaz na fase de implementação dos vários estudos e planos
imateriais previstos;

•

Garantir uma lógica de funcionamento em rede e a multifuncionalidade das zonas de
acostagem;
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•

Articular os vários projectos com interesse em termos de turismo de natureza com outras
iniciativas, inclusive de iniciativa privada (exemplo: Empreendimentos de Turismo no Espaço
Rural);

•

Reforçar a componente de valorização do património arquitectónico e arqueológico em
projectos onde tal se afigure relevante, tendo em vista o reforço de identidades históricoculturais;

•

As operações de desassoreamento de canais, estabilização de margens e outras a realizar
na Ria deverão ser precedidas de uma análise de situação de forma a minimizar a eventual
afectação de ocorrências patrimoniais, nomeadamente, de testemunhos náuticos;

•

Favorecer, nomeadamente através de protocolo(s) entre os Centros de Emprego de Aveiro e
Águeda e os promotores de projectos inseridos no PEIRVRA, o encaminhamento de
desempregados residentes nas respectivas áreas de intervenção;

•

Desenvolver e implementar um plano de gestão dos resíduos provenientes da limpeza dos
terrenos, prevendo um adequado transporte, deposição e tratamento dos mesmos,
salvaguardando a presença de substâncias potencialmente perigosas (exemplo:
fibrocimento) e incentivando, sempre que possível, a sua utilização em obras associadas a
projectos integrados no PEIRVRA;

•

Prever, em fase de plano de pormenor e/ou projecto, uma adequada deposição e gestão
dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente, através da localização de ecopontos;

•

Assegurar, ao nível das diversas intervenções previstas no PEIRVRA com requalificação do
espaço público, a instalação de (adequados) parqueamentos de bicicletas, de sinalética e
de outros equipamentos que favoreçam a mobilidade sustentável;

•

Definir, de forma atempada, acções ou mecanismos que favoreçam a sustentabilidade dos
efeitos das acções programadas, de modo a evitar a necessidade de «grandes obras» no
futuro.

Outras medidas
•

Assegurar que as areias provenientes de dragagens de manutenção devem, sempre que
possível, ser devolvidas ao sistema litoral;

•

Contribuir para o esforço de despoluição da Ria de Aveiro, assegurando o tratamento
adequado dos efluentes domésticos e industriais, quer das zonas de montante e jusante
da bacia hidrográfica quer das zonas litorais, em coordenação com a SIMRIA, e demais
entidades envolvidas (em particular com as entidades responsáveis pelas indústrias e
actividades económicas geradoras de efluentes líquidos poluentes), nomeadamente:
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o

Na elaboração de estudos de monitorização e avaliação da suficiência das
ETAR, EE, emissários e interceptores existentes na área de intervenção do
PEIRVRA, em condições de funcionamento normal e extraordinário (em
situações de acidente, ou de perigo, como condições climatéricas adversas,
cheias, inundações e secas);

o

Na caracterização dos meios receptores afectáveis;

o

Na elaboração de planos de actuação com identificação dos meios necessários
em caso de contaminação dos meios receptores;

•

Monitorizar as práticas agrícolas e verificar a implementação de medidas para a
minimização da poluição daí advinda, nomeadamente:
o

Na criação de infra-estruturas de irrigação e drenagem e monitorização das
mesmas, para minimizar riscos de perdas e fugas;

o

Através de acções de sensibilização e monitorização do uso adequado da água
e de possíveis contaminantes dos meios hídricos e solo, como adubos e
pesticidas e divulgação de práticas agrícolas e de produtos “amigos do
ambiente”;

o

Na criação de meios e infra-estruturas de recolha selectiva de produtos
contaminantes e suas embalagens;

•

Monitorizar as pressões e a qualidade da água nos cursos de água e no solo, através
designadamente do levantamento das fontes de poluição existentes na área de intervenção
do PEIRVRA e da implementação dum plano de monitorização da qualidade da água dos
meios receptores (recursos hídricos e solo);

•

Dimensionar e conceber os sistemas de drenagem de modo a prevenir o risco de
inundações;

•

Proceder à limpeza regular das margens e leito das linhas de água que afluem à Ria de
Aveiro, sobretudo no caso de linhas de água susceptíveis à ocorrência de episódios de
inundação;

•

Eventuais projectos complementares aos considerados prioritários pelo PEIRVRA11 (e
enquadráveis nesse plano) deverão localizar-se em áreas que salvaguardem distâncias
mínimas de segurança aos equipamentos com substâncias perigosas (abrangidos pelo
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho) localizados na área de intervenção;

11

Ou seja, integrados no respectivo Plano de Intervenção.
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•

Actualizar permanentemente o conhecimento sobre a Ria de Aveiro, nomeadamente, em
termos da respectiva batimetria e hidrodinâmica, inclusive através de programas de
monitorização específicos.
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12.2. Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável
Tendo em vista uma adequada monitorização dos efeitos decorrentes da implementação do PEIRVRA em
termos de desenvolvimento sustentável, propõe-se o apuramento, com periodicidade anual e com
desagregação por concelho e lugar, dos seguintes indicadores de acompanhamento:
•

Extensão de costa sujeita a acções de reforço dos sistemas dunares com o objectivo de
minimizar o risco de erosão (%);

•

Melhoria das condições hidrodinâmicas no interior da Ria através de acções de
desassoreamento (hectares);

•

Volume potencial de sedimentos a introduzir no trânsito litoral em resultado de acções de
transposição (m3/ano);

•

Melhoria do controlo do regime de utilização do domínio hídrico (N.º de acções relevantes);

•

Área renaturalizada inserida em Domínio Público Hídrico (ha);

•

Incidência de zonas classificadas nas áreas intervencionadas (%);

•

Incidência de corredores ecológicos nas áreas intervencionadas (%);

•

Grau de afectação e área restaurada/recuperada de habitats húmidos (hectares);

•

Grau de afectação e/ou de consolidação de corredores ecológicos (hectares);

•

Reforço do efeito protector das margens dos sistemas lagunares através de acções de
requalificação/recuperação do coberto vegetal autóctone (área correspondente a acções de
recuperação do coberto vegetal autóctone);

•

Projectos que contribuem para a melhoria do valor faunístico (%);

•

Projectos que contribuem para uma melhor da gestão do equilíbrio populacional da fauna e
flora com interesse comercial (%);

•

Recuperação do valor paisagístico dos habitats existentes na área de intervenção (hectares);

•

Núcleos piscatórios marítimos previstos no POOC intervencionados (%);

•

Planos de praia previstos no POOC elaborados (%);

•

Planos de praia previstos no POOC realizados (%);

•

Aumento da dotação regional em equipamentos para divulgação e sensibilização ambiental
(n.º e % face à dotação existente);

•

Aumento da dotação regional em equipamentos de desporto, lazer e cultura (n.º e % face à
dotação existente);

•

Aumento (ou qualificação) da dotação regional em Empreendimentos de Turismo de
Natureza (n.º e % face à dotação existente);
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•

Aumento do estacionamento na rectaguarda do cordão dunar (n.º de lugares adicionais e %
face à dotação existente);

•

Pistas cicláveis construídas (Km);

•

Acções de informação e sensibilização (n.º de acções e pessoas envolvidas/cobertas);

•

Iniciativas de participação/envolvimento da população/sociedade civil no desenvolvimento
das acções/projectos programados no PEIRVRA (n.º de iniciativas e pessoas/entidades
envolvidas).

Estes indicadores de acompanhamento deverão ser calculados no horizonte temporal de vigência do
PEIRVRA, ou seja, até 2013, de acordo com o planeamento físico previsional da intervenção (MAOTDR,
2008, pp. 169-174).
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13. Nota Conclusiva
O Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro (PEIRVRA) incide
sobre um território único e sensível em termos biofísicos, paisagísticos e sociais. Trata-se de uma área
onde tradição e modernidade co-habitam, com formas de apropriação do espaço, dos recursos naturais e
da paisagem idiossincráticas e regidas por lógicas próprias, muitas vezes com séculos de existência.
Particularmente pragmático, o PEIRVRA procura, acima de tudo, implementar o Plano de Ordenamento da
Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha Grande entre a Barrinha de Esmoriz e a praia da Mira, estendendo-se
para o interior de forma a integrar toda a Ria de Aveiro (segundo os limites definidos para a respectiva
Zona de Protecção Especial – ZPE) bem com os Sítios de Importância Comunitária (SIC) Rio Vouga e
Barrinha de Esmoriz. Desta forma, a área de intervenção do PEIRVRA assume uma lógica de continuidade e
complementaridade entre os diferentes sistemas naturais presentes — marítimo, lagunar e ribeirinho —
integrando ainda toda a Área de Intervenção Prioritária definida no Plano Intermunicipal UNIR@RIA bem
como um conjunto de projectos-chave associados ao mesmo.
Para efeito de avaliação ambiental do PEIRVRA foram considerados quatro Factores Críticos de Decisão –
Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais, Recursos Hídricos, Conservação da Natureza e Preservação da
Paisagem e Competitividade e Desenvolvimento Sustentável – que resultaram do cruzamento entre os
principais problemas ambientais da Ria de Aveiro, os objectivos e alcance do PEIRVRA e o respectivo
Quadro Referência Estratégico de políticas, programas e instrumentos de gestão territorial.
Uma avaliação global de riscos e oportunidades revelou que um cenário de plena concretização do
PEIRVRA (Cenário C) é preferível a uma implementação, de forma não integrada entre projectos nem
articulada entre actores, das acções decorrentes do POOC Ovar – Marinha Grande/Plano de Acção para o
Litoral 2007-2013 (Cenário A), mesmo quando complementadas com projectos previstos no Plano
Intermunicipal UNIR@RIA (Cenário B).
Este resultado decorre, não apenas dos efeitos sinergéticos de integração/articulação latentes no
PEIRVRA, mas também de um conjunto de projectos específicos que lhe estão associados, quer de
natureza imaterial – com destaque para vários estudos importantes para a eficácia das demais
intervenções, quer de natureza material – como é o caso das intervenções de requalificação de núcleos
piscatórios lagunares, que dificilmente se concretizariam sem o suporte de um programa com a natureza,
alcance e recursos do PEIRVRA.
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Foi igualmente possível verificar que a concretização do PEIRVRA também potencia, face a outros cenários
alternativos considerados, a concretização de um conjunto significativo de objectivos ambientais e de
desenvolvimento sustentável, que decorrem directamente do Quadro de Referência Estratégico.
Nota-se, porém, alguma disseminação dos investimentos programados por uma grande multiplicidade de
intervenções, o que pode limitar o alcance estratégico global do Programa, exigindo, simultaneamente, um
enorme esforço de articulação entre entidades e de integração entre projectos.
As intervenções a realizar em Esmoriz-Cortegaça, que exigirão uma articulação com o INAG e a integração
de múltiplos planos, ou o reforço do cordão dunar entre a Costa Nova e Mira, que deverá basear-se em
estudos prévios e numa articulação com as acções de desassoreamento de canais, são dois exemplos
(entre muitos outros) do tipo de desafios que se colocam à gestão da Intervenção de Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro.
Aliás, o desenvolvimento prévio, e em moldes operativos, dos vários estudos e planos integrados no
PEIRVRA é uma das principais recomendações da NEMUS, visando assegurar, em tempo útil, a realização
de projectos referenciais pela sua adequabilidade às características únicas da Ria de Aveiro bem como
pela sua qualidade e integração.
Esta conclusão decorre, também, da avaliação de incidências ambientais que foi incorporada no presente
Relatório Ambiental (Capítulo 10). De facto, a maioria das incidências negativas identificadas ocorrerão na
fase de construção e terão carácter temporário, estando na sua maioria associadas às intervenções de
desassoreamento previstas. É necessário acrescentar, porém, que a definição destas intervenções está
dependente da realização de estudos não só de hidrodinâmica costeira e estuarina como também de
caracterização da qualidade ecológica da Ria, o que é essencial para que as acções possam ser planeadas
de forma a compatibilizar as necessidades efectivas de dragagens com as condicionantes existentes em
termos de preservação do património natural.
No que diz respeito às acções de desassoreamento, é expectável a ocorrência de efeitos significativos ao
nível das condições de escoamento e da qualidade da água, com reflexos positivos nos habitats naturais
existentes e nas comunidades faunísticas deles dependentes. Neste sentido, espera-se uma recuperação
progressiva e relativamente rápida das comunidades bentónicas, que poderá ainda ser acelerada através
de metodologias de recolonização bentónica já desenvolvidas. Por fim, as acções de dragagens a realizar
darão um contributo importante para a regressão da tendência de assoreamento o que, no caso da Ria de
Aveiro, vai de encontro a um dos principais objectivos de conservação desta zona húmida – assegurar a
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manutenção do mosaico de habitats húmidos, essenciais para a conservação da biodiversidade, em
particular da avifauna aquática e passeriformes migradores.
Relativamente às várias acções de requalificação do coberto vegetal autóctone, as pontuais incidências
negativas temporárias identificadas na fase de construção (minimizáveis com a adopção de medidas
adequadas) são ultrapassadas, em larga escala, pelos efeitos positivos destas intervenções, em particular
a valorização paisagística e ecológica das áreas intervencionadas, indo de encontro aos objectivos de
conservação definidos, bem como o controlo de alguns dos factores de ameaça identificados (e.g.
vegetação exótica).
De uma maneira em geral, as várias acções preconizadas correspondem a orientações de gestão previstas
para a ZPE Ria de Aveiro e para os Sítios de Importância Comunitária (SICs) em questão, pelo que os
objectivos de conservação destas áreas ficam assegurados.
Em particular, o conjunto das acções propostas para o SIC Barrinha de Esmoriz no âmbito do PEIRVRA
contribuem para a manutenção da integridade do sistema lagunar da Barrinha numa perpectiva de médiolongo prazo, contemplando, neste sentido, a preservação dos seus habitats naturais, nichos ecológicos e
valores florísticos e faunísticos de maior valor conservacionista.
Ao nível do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, o conjunto das acções do PEIRVRA que incidem sobre
o mesmo correspondem, na sua maioria, às intervenções ao nível da Barrinha de Mira e zonas
envolventes, Lagoa de Mira e Lago de Mar. Desta forma, os projectos propostos contribuem para a
conservação dos habitats húmidos das lagoas de água doce e valores florísticos e faunísticos associados,
um dos objectivos do SIC em questão. Para além da produtividade e valor ecológico (enquanto áreas de
suporte de inúmeras espécies e habitats), o conjunto destas zonas húmidas tem também uma relevância a
nível regional de suporte a actividades agrícolas, de abastecimento de água e de turismo e lazer. Neste
sentido, através do conjunto de intervenções propostas no PEIRVRA, perspectiva-se a recuperação destas
zonas húmidas, garantindo-se, por um lado, a manutenção dos valores naturais existentes e, por outro
lado, a conciliação desses valores com actividades de conservação da natureza, de educação ambiental e
de turismo ambiental e, em algumas situações, também com actividades desportivas, lúdicas e de lazer.
O conjunto das acções previstas para a área abrangida pela ZPE Ria de Aveiro contribuem, de igual forma,
para os principais objectivos de conservação desta área classificada, nomeadamente os que se relacionam
com a conservação da diversidade de habitats do sistema lagunar, com a melhoria da qualidade da água e
com a conciliação dos valores naturais com as actividades humanas. Para além da salvaguarda dos valores
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naturais, é de salientar a valorização ao nível da paisagem, sendo expectável que a generalidade das
acções do PEIRVRA (com incidência na ZPE) contribuam de forma bastante positiva nesse sentido.
De forma supletiva, uma avaliação global da significância dos impactes previsíveis das acções/projectos
sobre a integridade dos valores naturais (habitats, fauna e flora) em presença concluiu que o PEIRVRA
inclui diversos projectos/acções a que poderão estar associados impactes negativos, sendo, contudo,
temporários e localizados na maioria dos casos. Os principais impactes negativos estarão associados às
fases de construção e deverão cessar imediatamente, ou diminuir para um patamar inferior de
significância logo após esta fase.
Por fim, importa frisar que a presente avaliação ambiental é tão-somente um ponto de partida para outros
estudos ambientais, quer relativos a planos, quer associados a projectos que exijam avaliação de impacte
ou incidências ambientais – de acordo com o sugerido no Capítulo 10. Nos termos da legislação em vigor,
importa que esses estudos posteriores incorporem os principais resultados constantes no presente
relatório ambiental na respectiva definição de âmbito e que identifiquem, em particular, os efeitos
cumulativos das diferentes acções previstas no PEIRVRA.
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Desenho 1 – Enquadramento geográfico e administrativo
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CORTEGAÇA

MACEDA

PARDILHÓ

ARADAS

SOSA

-45000

MURTOSA

SANTA CATARINA
COVÃO DO LOBO

ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)

GLÓRIA

PONTE DE VAGOS
FONTE DE ANGEÃO
SANTO ANDRÉ DE VAGOS

TORREIRA

SANTO ANTÓNIO DE VAGOS
VAGOS

CARAPELHOS
CALVÃO

-50000

GAFANHA DA NAZARÉ
SÃO JACINTO
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
GAFANHA DO CARMO
ESPINHO
SANTA MARIA DA FEIRA

-55000

OUCA

BUNHEIRO

VERA CRUZ

SEIXO

MIRA

CASTELO DE PAIVA

AROUCA

VILA REAL
BRAGA

Oceano
Atlântico

GAFANHA DA BOA HORA

PTCON0018 - Barrinha de Esmoriz

VIANA DO CASTELO

PRAIA DE MIRA

SÃO JOÃO DA MADEIRA

BRAGANÇA

OVAR

PORTO

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

-60000

AVEIROVISEU

VALE DE CAMBRA
GUARDA

RN - Duna de São Jacinto

CASTELO BRANCO

MURTOSA

SEVER DO VOUGA
ALBERGARIA-A-VELHA

Espanha

LEIRIA
-65000

SÃO PEDRO DO SUL

ESTARREJA

RN - Duna de São Jacinto
(área marítima)

COIMBRA

AVEIRO

SANTARÉM
PORTALEGRE

VOUZELA

LISBOA

PTCON0026 - Rio Vouga
TONDELA

ÍLHAVO

ÉVORA

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

ÁGUEDA

SETÚBAL
OLIVEIRA DO BAIRRO
BEJA

VAGOS

Desenho

MIRA

MORTÁGUA

ANADIA

FARO

PTCON0055 - Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
CANTANHEDE

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

PTZPE0004 - Ria de Aveiro

-70000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

BUSTOS

SÃO BERNARDO

MONTE

OVAR

PALHAÇA

SANTA JOANA

ESMORIZ

SÃO FÉLIX DA MARINHA SILVALDE

MAMARROSA
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ARADA

GUETIM

TROVISCAL

EIXO

AVANCA

-40000

EIROL

FERMELÃ

MEALHADA
PENACOVA

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Número

Enquadramento geográfico e administrativo
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Maio 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1
1 : 200 000,
1:600 000 e
1:5 500 000

Desenho 2a – Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande: Ovar-Murtosa
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140000

135000

130000

125000

120000

-50000
-55000

Oceano
Atlântico

Espanha

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

-45000

-40000

R

145000

Área de intervenção

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande:
Ovar-Murtosa
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

2A

Número

Escala

1 : 80 000,
1:1 000 000
1:5 500 000

Desenho 2b – Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande: Aveiro-Vagos

Rf_t09027/01
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110000

105000

100000

95000

90000

-55000
-60000

Oceano
Atlântico

Espanha

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

-65000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

-50000

-45000

R

115000

Área de intervenção

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande:
Aveiro-Vagos
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

2B

Número

Escala

1 : 80 000,
1:1 000 000
1:5 500 000

Desenho 2c – Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande: Mira-Murtinheira

Rf_t09027/01
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80000

75000

70000

65000

60000

-65000

Oceano
Atlântico

Espanha
Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

-70000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

-60000

-55000

R

85000

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Área de intervenção

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Extracto da Planta Síntese do POOC Ovar/Marinha Grande:
Aveiro-Vagos
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

2C

Número

Escala

1 : 80 000,
1:1 000 000 e
1:5 500 000

Desenho 3a – Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto
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R

-52000

-51000

-50000

-49000

VIANA DO CASTELO
VILA REAL
BRAGA

BRAGANÇA

PORTO

VISEU

115000

AVEIRO

GUARDA

COIMBRA
CASTELO BRANCO
LEIRIA

Espanha

SANTARÉM
PORTALEGRE
LISBOA

ÉVORA

114000

SETÚBAL

BEJA

112000

Oceano
Atlântico

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

111000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

113000

FARO

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Área de intervenção
Desenho

Limite de Concelho (CAOP 2009.0)

Superfícies de água (COS 1999)

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento da
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

3A

Número

Escala

1 : 200 000,
1:600 000
1:5 500 000

Desenho 3b – Planta Síntese do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
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R

-52000

-51000

-50000

-49000

VIANA DO CASTELO
VILA REAL
BRAGA

BRAGANÇA

PORTO

VISEU

115000

AVEIRO

GUARDA

COIMBRA
CASTELO BRANCO
LEIRIA

Espanha

SANTARÉM
PORTALEGRE
LISBOA

ÉVORA

114000

SETÚBAL

BEJA

112000

Oceano
Atlântico

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

111000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

113000

FARO

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Área de intervenção
Desenho

Limite de Concelho (CAOP 2009.0)

Superfícies de água (COS 1999)

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Planta Síntese do Plano de Ordenamento da Reserva Natural
das Dunas de São Jacinto
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

3B

Número

Escala

1 : 200 000,
1:600 000
1:5 500 000

Desenho 4 – Extracto da Planta Síntese do Plano de Ordenamento do Plano Regional de Ordenamento
Florestal (PROF) do Centro Litoral
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150000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

Área de intervenção

100000
90000

Oceano
Atlântico

80000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

110000

120000

130000

140000

R

-70000

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Número

Extracto da Planta Síntese do Plano Regional de
Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral
Data

Março 2010

Técnico(s) Responsável(eis)

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

4

Escala

1 : 300 000

Desenho 5 – Localização dos projectos/acções inseridos no Plano de Intervenção do PEIRVRA e dos
estabelecimentos abrangidos pelo DL 254/2007
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130000

120000

110000

100000

90000

MORTÁGUA

R

140000

CASTELO DE PAIVA

RA7.4 b

-20000

!
(

!
(

RA7.4 a

MEALHADA

SEVER DO VOUGA
VALE DE CAMBRA
AROUCA

GONDOMAR

Espanha

ÁGUEDA

ANADIA

-30000

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MEALHADA
SÃO JOÃO DA MADEIRA
ALBERGARIA-A-VELHA

RA7.1 b

VILA NOVA DE GAIA
RA7.1 a
SANTA MARIA DA FEIRA

OLIVEIRA DO BAIRRO
RA12.3 e
RA7.1 c

RA12.3 d
CUF

CIRES

CUF

RA12.3 b

ESTARREJA
DOW

-40000

Portucel

RA12.3 a
RA9.2 b
OVAR

ESPINHO

Portucel

Flex2000

RA9.2 m

RA9.2 n

RA9.2 c
RA12.1 b

RA9.2 o

RA9.2 j

RA9.2 p

RA12.1 e

RA1.2 a
RA2 b
RA14 a

RA10 a

RA12.2 b

RA9.2 d
RA12.1 c

RA9.2 k

RA10 c

RA1.2 b

RA12.2 c
RA12.1 d

RA12.4 b
RA9.2 i

RA9.2 a

RA9.1 a

RA9.2 r
RA3 c

RA12.2 a

RA9.2 f

RA12.1 a

AVEIRO
RA9.2 l

RA9.2 q

RA2 a
RA7.3

RA14 g
RA12.6 b

RA9.2 e

RA14 e

RA3 MURTOSA
b

RA12.6 c
RA9.2 u

RA14 f

RA9.2 g
RA9.1 b

CANTANHEDE

Euro Yser

RA12.3 c

RA1.2 d

RA12.5 a

RA10 d

VAGOS

RA12.5 c

RA14 b

ÍLHAVO

RA14 h
RA9.2 h

RA14 l

RA9.2 v

RA3 a

Prio

RA9.2 s

Petrogal
Bresfor

-50000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

RA9.1 c

RA14 c
RA10 e

RA12.4 a

RA10 f

RA14 d
RA14 i
RA10 g

RA9.2 t

RA14 k
RA12.5 b

RA14 j
RA7.5

RA10 h

RA10 i

MIRA

RA12.6 a

RA7.2 c

RA12.7 a

Área de intervenção

RA10j
RA9.1 d

RA10 k

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar

RA3 d

RA3 e

RA1.1

RA1.2 c

RA14 m

RA10 l

RA7.2 a

Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça

RA10 m
RA7.2 b

Protecção e recuperação do sistema dunar
Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico

RA9.1 e
RA10 n

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas

RA10 o

Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico
Acções pontuais de preservação e requalificação

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação
Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Reordenamento de núcleos piscatórios

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria
Requalificações de frentes dunares
Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação
Estabelecimentos abrangidos pelo DL 254/2007

A correspondência entre os códigos e a designação dos projectos/acções é indicada no Quadro II.1 (Anexo II)

Projectou

Pedro Afonso Fernandes

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

Localização dos projectos e acções inseridos no Plano
de Intervenção do PEIRVRA e dos estabelecimentos
abrangidos pelo DL 254/2007
Data

Março 2010

Técnico(s) Responsável(eis)

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Desenho

Número

5

Escala

1 : 120 000

Desenho 6 – Carta de unidades fisiográficas e de dinâmica costeira
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R

AROUCA

140000

131000

VALE DE CAMBRA

122000

113000

104000

95000

86000

ÁGUEDA

-30000

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
SÃO JOÃO DA MADEIRA

MEALHADA

ANADIA

ALBERGARIA-A-VELHA

CANTANHEDE

SANTA MARIA DA FEIRA

OLIVEIRA DO BAIRRO

-40000

ESTARREJA

CANTANHEDE
OVAR

AVEIRO

ESPINHO

MURTOSA

VAGOS

-50000

MIRA

Área de intervenção

Unidades fisiográficas
Cordões dunares - activos

Dinâmica costeira

→
~
#

≈

-60000

››

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

ÍLHAVO

#

Cordões dunares - estabilizados

Linha de costa em avanço sobre o mar

Depressão dunar

Linha de costa em recuo

Depósitos de praias antigas e terraços fluviais

Sentido dominante dos trânsitos sedimentares

Lagunas costeiras

Vento dominante

Leque aluvial

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar

Maciço antigo

Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça

Planície aluvial

Protecção e recuperação do sistema dunar

Planície costeira arenosa

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico

Planície litoral

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas

Praia

Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico
Acções pontuais de preservação e requalificação

Sapal

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação

Superfície entre marés

Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Reordenamento de núcleos piscatórios

Requalificações de frentes dunares
Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Linhas de água

Estruturas de defesa costeira

Desenho

Número

Zonas ameaçadas pelo mar (POOC)

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Salinas e tanques de aquacultura

_
^

Obras de defesa (POOC)
Molhes e estruturas de defesa

Cliente

Projectou

Sónia Alcobia

Desenhou

João Fernandes

Carta de Unidades Fisiográfica e Dinâmica Costeira

Verificou

Sónia Alcobia

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

6

Escala

1 : 160 000

Desenho 7 – Carta de património submerso e em faixa intertidal
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120000

110000

100000

90000

80000

!
(
!
(

130000

F
G

-30000

-20000

R

140000

F
G

RAVH
RAVC
Furadouro 2

F
G
F
G
G
F
F
G

Furadouro

Praia do Furadouro - moeda

F
G

Praia do Furadouro

F
G

RAVG

F
G

-50000

Âncora

Canhão e sino

RAVE

RAVA

F
G

G
F
F
G

patrimonio_submerso

F
G

RAVF
Hotel da Barra

F
G

Área de intervenção
Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar
Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
Protecção e recuperação do sistema dunar
Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico

-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

-40000

Requeixo

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas
Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico

Projecto

Acções pontuais de preservação e requalificação

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação
Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Reordenamento de núcleos piscatórios

Desenho

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria
Requalificações de frentes dunares
Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação

Cliente

Projectou

Sofia Gomes

Desenhou

João Fernandes

Número

Carta de património submerso e em faixa intertidal

Verificou

Sofia Gomes

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

7

Escala

1 : 180 000

Desenho 8 – Sistemas aquíferos regionais e zonas vulneráveis à poluição
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R

140000

130000

120000

110000

100000

MORTÁGUA
80000

90000

-20000

CASTELO DE PAIVA

SEVER DO VOUGA

VALE DE CAMBRA

AROUCA

GONDOMAR

ÁGUEDA

MEALHADA
ANADIA

-30000

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

SÃO JOÃO DA MADEIRA

ALBERGARIA-A-VELHA

VILA NOVA DE GAIA
SANTA MARIA DA FEIRA

OLIVEIRA DO BAIRRO

ESTARREJA

Aveiro

-40000

VILA NOVA DE GAIA

CANTANHEDE
ESPINHO

OVAR

AVEIRO

MURTOSA

Mira

VAGOS

-50000

ÍLHAVO

MIRA

Área de intervenção
Captações de água subterrânea para abastecimento público
*
#

Captações de água inventariadas pelo SNIRH
!
>

Captações sujeitas a perímetro de protecção
-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

VILA NOVA DE GAIA

D

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Perímetros de protecção
Zonas vulneráveis (N.º 2 - Aveiro e N.º4 - Mira)

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Subsistema aquífero quaternário de Aveiro

Desenho

Subsistema aquífero cretácico de Aveiro
Aquífero liásico a Norte do Mondego

Projectou

Sónia Alcobia

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Sónia Alcobia

Aprovou

Pedro Bettencourt

Número

Sistemas aquíferos regionais e zonas vulneráveis à poluição
Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

8

Escala

1 : 160 000

Desenho 9 – Carta de recursos hídricos superficiais
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120000

110000

100000

90000

80000

!
(
!
(

R

130000

F
G

F
G

F
G

-20000

140000

F
G

-30000

F
G

F
G

PT12
Douro

-50000

PT131
Costeiras entre o Douro e o Vouga

Área de intervenção
Bacias hidrográficas (Art. 3.º)
Linhas de água
Estações de acompanhamento (SNIRH)

F
G

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar
Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
Protecção e recuperação do sistema dunar

-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

-40000

PT132
Vouga

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico
Reforço das margens pela recuperação de diques e motas
Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico

Cota do terreno (metros, SRTM)
De -10 a 0
De 0 a 100
De 100 a 200
De 200 a 300
De 300 a 400
De 400 a 500
De 500 a 600
De 600 a 700
De 700 a 800
De 800 a 900

Superior a 1000

Projecto

Acções pontuais de preservação e requalificação

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação
Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Reordenamento de núcleos piscatórios

Desenho

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria
Requalificações de frentes dunares
Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

De 900 a 1000

Projectou

Ana Quaresma

Desenhou

João Fernandes

Número

Carta de recursos hídricos superficiais

Verificou

Ana Quaresma

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

9

Escala

1 : 180 000

Desenho 10 – Carta da precipitação anual e do escoamento anual
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IGP-INAG (1959/1960 - 1990/1991)

IGP-INAG (1959/1960 - 1990/1991)

IGP-INAG (1959/1960 - 1990/1991)

Precipitação em ano seco (mm)

Precipitação em ano médio (mm)

Precipitação em ano médio (mm)

Inferior a 700

Inferior a 1000

Inferior a 1400

Entre 700 e 800

Entre 1000 e 1200

Entre 1400 e 1600

Entre 800 e 900

Entre 1200 e 1400

Entre 1600 e 1800

Entre 900 e 1000

Entre 1400 e 1600

Entre 1800 e 2000

Entre 1000 e 1100

Entre 1600 e 1800

Entre 2000 e 2200

Entre 1100 e 1200

Entre 1800 e 2000

Entre 2200 e 2400

Entre 1200 e 1300

Entre 2000 e 2200

Entre 2400 e 2600

Entre 1300 e 1400

Entre 2200 e 2400

Entre 2600 e 2800

Entre 1400 e 1500

Entre 2400 e 2600

Entre 2800 e 3000

!
(
!
(

Entre 1500 e 1600

!
(
!
(

!
(
!
(

Entre 3000 e 3200

Entre 1600 e 1700

Entre 3200 e 3400

Entre 1700 e 1800

Entre 3400 e 3600

Superior a 1800

Superior a 3600

R

Escoamento (Altas do Ambiente, APA)

Área de intervenção

Escoamento médio anual (mm)
Limite de Distrito (CAOP v2009.0)

VIANA DO CASTELO

BRAGA

VILA REAL

BRAGANÇA

Inferior a 25
Entre 25 e 50

Limite de Concelho (CAOP v2009.0)

AVEIRO
VISEU
GUARDA

LEIRIA

Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça

Entre 200 e 300

Protecção e recuperação do sistema dunar

Entre 300 e 400

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico

Entre 400 e 600

300
300
300

300
300

Entre 1000 e 1400

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação

Entre 1400 e 1800

300
300

PORTALEGRE

300

Entre 1800 e 2200

Reordenamento de núcleos piscatórios

Superior a 2200

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias

Superfície aquática

Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria

!
(
!
(

600

300

300

Requalificações de frentes dunares

SANTARÉM

400

Entre 800 e 1000

Acções pontuais de preservação e requalificação

800

400

300

300

Entre 600 e 800

Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social

Espanha

400

Entre 150 e 200

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas

CASTELO BRANCO

1400

Entre 100 e 150

Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico
COIMBRA

1000

Entre 50 e 100

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar

PORTO
Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

Superior a 2600

300
300
400

800
1400

300

300

Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação
1000

LISBOA

800
ÉVORA

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

SETÚBAL

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

BEJA

Desenho

FARO

Projectou

Ana Quaresma

Desenhou

João Fernandes

10

Número

Cartas de precipitação anual e do escoamento anual

Verificou

Ana Quaresma

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 600 000
e 1: 3 500 000

Desenho 11 – Carta dos usos de solo e usos de água
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R

130000

120000

110000

100000

90000

-20000

140000

Infra-estruturas de saneamento (SIMRIA)
Restantes condutas
Conduta elevatória
Conduta gravitica
*
#
*
#
*
#
#
*

Descarregador de emergência
Acções

-30000

*
#

Requalificação de actividades de recreio náutico
Núcleos piscatórios lagunares

*
#

Núcleos piscatórios marítimos

*
#

Para abastecimento público

!
>

Inventariadas pelo SNIRH

!
>

#
*
*
#
!
>

Usos de solo (Corine Land Cover 2000)

!
>

1.1.1 Tecido urbano contínuo
1.1.2 Tecido urbano descontínuo

!
>

!
>

!
>

!
>
!
>
!
> !
>

-40000

>
>!
!!
>
>
!
> !
!
>

!
>

!
>

!
>
!
!
>!
>
> >
!
>
!

!
>
!
>

!
>

!
>

!
>

!
>

!
>

!
>

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Captações de água

1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos gerais

1.2.3 Zonas portuárias
!
>

!
>

!
>

1.2.4. Aeroportos

!
>
!
>

!
>

!
>

!
>

!
>

!
>
!
>

!
>

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados

!
>

!
>

2.1.2 Culturas anuais de regadio
2.1.3 Arrozais

!
>!
>

*!
!
>#
>
!
>

2.2.1. Vinhas
2.3.1 Pastagens

!
>

2.4.1 Culturas anuais associadas às culturas permanentes
!
>

!
>

!
>#
!
*
>!
>

!
>

!
>

!
>!
>!
>
!
>

!
>
!
>
!
>

-50000

2.1.1 Culturas anuais de sequeiro

!
#
*
>
*
#
*
#

!
>

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos
2.4.3 Agricultura com espaços naturais

!
>

3.1.1 Florestas de folhosas
3.1.2 Florestas de resinosas
3.1.3 Florestas mistas
3.2.1 Pastagens naturais
3.2.2 Matos

-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

!
>

!
>

!
>!
>!
>

!
>

!
>

!
>

1.4.2 Equipamentos desportivos e de lazer
!
>
>
!
>!

!
>

!
>

!
>

!
>

!
>
!
>

!
>
!
>

!
>

!
>

1.3.1 Áreas de extracção mineira

3.2.4 Espaços florestais degradados, cortes e novas plantações
3.3.1 Praias, dunas e areais
4.1.1 Pauis
4.2.1 Sapais
4.2.2 Salinas
5.1.2 Planos de água
5.2.1 Lagunas litorais

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Cliente

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Projectou

Ana Quaresma

Desenhou

João Fernandes

11

Número

Carta de usos de solo e usos de água

Verificou

Ana Quaresma

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 220 000

Desenho 12 – Carta de macro-sistemas
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R

140000

130000

120000

100000

MORTÁGUA

90000

80000

-20000

!
(
!
(

CASTELO DE PAIVA

110000

SEVER DO VOUGA

VALE DE CAMBRA

AROUCA

GONDOMAR

ÁGUEDA

ANADIA
MEALHADA

-30000

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

SÃO JOÃO DA MADEIRA

ALBERGARIA-A-VELHA

VILA NOVA DE GAIA
SANTA MARIA DA FEIRA

OLIVEIRA DO BAIRRO

ESTARREJA

-40000

VILA NOVA DE GAIA

CANTANHEDE
ESPINHO

OVAR

AVEIRO

MURTOSA

VAGOS

-50000

ÍLHAVO

Área de intervenção
Macro-sistemas

MIRA

Sistema continental
Sistema costeiro/dunar
Sistema lagunar
Linhas de água
Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira e lagunar
Reordenamento de qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
Protecção e recuperação do sistema dunar

-60000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

VILA NOVA DE GAIA

Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Reforço das margens pela recuperação de diques e motas
Eixo 2 - Protecção e valorização do património natural e paisagístico

Projecto

Acções pontuais de preservação e requalificação

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro

Delimitação de áreas de intervenção de acções de preservação e requalificação
Eixo 3 - Valorização de recursos como factor de competitividade económica e social
Reordenamento de núcleos piscatórios

Desenho

Criação de infra-estruturas e requalificação de praias
Eixo 4 - Promoção e dinamização da vivência da Ria
Requalificações de frentes dunares
Delimitação de áreas de intervenção de projectos de requalificação

Cliente

Projectou

Raquel Agra

Desenhou

João Fernandes

12

Número

Carta de macro-sistemas

Verificou

Raquel Agra

Data

Técnico(s) Responsável(eis)

Aprovou

Pedro Bettencourt

Março 2010

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 160 000

Desenho 13 – Carta das orientações de gestão para o SIC “Barrinha de Esmoriz”
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-44000

Limites

-42000

SIC "Barrinha de Esmoriz" (ICNB, Fevereiro de 2007)
Área de intervenção

Orientações de gestão do SIC
24_42: Recuperar zonas húmidas
30: Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água
41: Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone
74: Regular dragagens e extracção de inertes

Valores naturais

Flora (Jasione lusitanica)

Habitats

1150+1320+1330
2130+2260
2270 + 2260 + 2150 + 2170 + 2190 + 4030 + 3110

144000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

146000

91E0

Oceano Atlântico

R
Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Projectou

Raquel Agra

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

13

Número

Carta das orientações de gestão para o Sítio de Importância
Comunitária (SIC) Barrinha de Esmoriz
Data

Março 2010

Técnico(s) Responsável(eis)

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 25 000

Desenho 14 – Carta das orientações de gestão para o SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”
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-60000

Limites

-50000

SIC "Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas" (ICNB, Fevereiro de 2007)
Área de intervenção

Orientações de gestão do SIC
24_42: recuperar zonas húmidas
30: Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água
41: Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone
43: Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo
48: Promover a regeneração natural

90000

80: Conservar o cordão dunar

Oceano Atlântico

80000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

R

Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Projectou

Raquel Agra

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

14

Número

Carta das orientações de gestão para o Sítio de Importância
Comunitária (SIC) Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
Data

Março 2010

Técnico(s) Responsável(eis)

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 175 000

Desenho 15 – Carta das orientações de gestão para a ZPE “Ria de Aveiro”
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-60000

Limites

-40000

-20000

ZPE "Ria de Aveiro" (ICNB,Janeiro de 2009)
Área de intervenção

Orientações de gestão da ZPE
24_42: recuperar zonas húmidas
140000

30: Condicionar intervenções nas margens e leitos de linhas de água
40: Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones
41: Conservar/recurar vegetação ribeirinha autóctone
43: Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo

Oceano Atlântico
100000

Sistema de Referência: European Terrestrial Reference System 1989 (PT-TM06/ETRS89). Origem das coordenadas rectangulares: Melriça (unidades em metros)

120000

65: Condicionar a florestação

R
Cliente

Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.

Projecto

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Desenho

Projectou

Raquel Agra

Desenhou

João Fernandes

Verificou

Pedro Afonso Fernandes

Aprovou

Pedro Bettencourt

15

Número

Carta deas orientações de gestão para a Zona de Protecção
Especial (ZPE) Ria de Aveiro
Data

Março 2010

Técnico(s) Responsável(eis)

Pedro Afonso Fernandes, Pedro Bettencourt

Escala

1 : 300 000

Anexo II – Quadros de Apoio
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Quadro II.1 - Códigos dos projectos/acções inseridos no Plano de Intervenção do PEIRVRA
Eixo
1

2

3

Código
RA1
RA1.1
RA1.2
RA1.2 a
RA1.2 b
RA1.2 c
RA1.2 d
RA2
RA2 a
RA2 b
RA3
RA3 a
RA3 b
RA3 c
RA3 d
RA3 e
RA4
RA5
RA6
RA7
RA7.1
RA7.1 a
RA7.1 b
RA7.1 c
RA7.2
RA7.2 a
RA7.2 b
RA7.2 c
RA7.3
RA7.4
RA7.4 a
RA7.4 b
RA7.5
RA8
RA9
RA9.1
RA9.1 a
RA9.1 b
RA9.1 c
RA9.1 d
RA9.1 e
RA9.2
RA9.2 a
RA9.2 b
RA9.2 c
RA9.2 d
RA9.2 e
RA9.2 f
RA9.2 g
RA9.2 h
RA9.2 i
RA9.2 j
RA9.2 k
RA9.2 l
RA9.2 m
RA9.2 n
RA9.2 o
RA9.2 p
RA9.2 q
RA9.2 r
RA9.2 s
RA9.2 t
RA9.2 u
RA9.2 v

Designação do projecto/acção
Recuperação dunar e lagunar
Protecção e recuperação do sistema dunar
Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico
Canal de Ovar
Canal da Murtosa
Canal de Mira
Canal de Ílhavo
Reordenamento e qualificação das frentes marítimas de Esmoriz e Cortegaça
Esmoriz
Cortegaça
Reforço de margens pela recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos
Salgado de Aveiro
Ponte de Varela - Ribeira da Aldeia (Murtosa)
Cais do Chegado - Ribeira Nova (Murtosa)
Bico das Flores - Cais do Areão (Mira)
Portas de Água (Mira)
Estudos da evolução e da dinâmica costeira e estuarina
Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria
Levantamento de edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da Ria
Preservação e requalificação dos valores naturais
Requalificação e valorização das pateiras de Fermentelos e de Frossos
Pateira de Fermentelos 1
Pateira de Fermentelos 2
Pateira de Frossos
Requalificação e valorização da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar
Barrinha de Mira
Lagoa de Mira
Lago do Mar
Requalificação e valorização do Sítio da Barrinha de Esmoriz
Requalificação e valorização do Sítio do Rio Vouga
Antiga estação de comboios da Paradela
Praia Fluvial da Quinta do Barco
Requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas
Reordenamento e valorização da actividade piscatória
Núcleos piscatórios marítimos
Esmoriz (Ovar)
Furadouro (Ovar)
Torreira (Murtosa)
Vagueira (Vagos)
Praia de Mira (Mira)
Núcleos piscatórios lagunares
Cais da Pedra (Ovar)
Cais do Puchadouro (Ovar)
Cais do Torrão (Ovar)
Cais da Tijosa (Ovar)
Cais dos Moliceiros das Quintas do Norte (Murtosa)
Cais da Boca da Marinha (Murtosa)
Cais da Bestida (Murtosa)
Porto de Abrigo da Torreira (Murtosa)
Cais da Ribeira de Pardelhas (Murtosa)
Cais da Cambeia (Murtosa)
Cais do Bico (Murtosa)
Cais do Chegado (Murtosa)
Cais do Nacinho (Estarreja)
Cais da Tabuada (Estarreja)
Cais das Bulhas (Estarreja)
Cais da Ribeira da Aldeia (Estarreja)
Cais das Teixugueiras (Estarreja)
Cais da Ribeira de Esgueira (Aveiro)
Cais da Gafanha da Nazaré (Ílhavo)
Cais da Bruxa (Ílhavo)
Cais da Malhada (Ílhavo)
Cais da Gafanha d' Áquem (Ílhavo)

Eixo
Código
RA10
3
(cont.) RA10 a
RA10 b
RA10 c
RA10 d
RA10 e
RA10 f
RA10 g
RA10 h
RA10 i
RA10 j
RA10 k
RA10 l
RA10 m
RA10 n
RA10 o
RA11
4
RA11.1
RA11.2
RA11.3
RA12
RA12.1
RA12.1 a
RA12.1 b
RA12.1 c
RA12.1 d
RA12.1 e
RA12.2
RA12.2 a
RA12.2 b
RA12.2 c
RA12.3
RA12.3 a
RA12.3 b
RA12.3 c
RA12.3 d
RA12.3 e
RA12.4
RA12.4 a
RA12.4 b
RA12.5
RA12.5 a
RA12.5 b
RA12.5 c
RA12.6
RA12.6 a
RA12.6 b
RA12.6 c
RA12.7
RA12.7 a
RA12.7 b
RA13
RA13.1
RA13.2
RA14
RA14 a
RA14 b
RA14 c
RA14 d
RA14 e
RA14 f
RA14 g
RA14 h
RA14 i
RA14 j
RA14 k
RA14 l
RA14 m

Designação do projecto/acção
Criação de infra-estruturas de apoio ao uso turístico balnear (requalificação de praias)
Esmoriz / Barrinha (Ovar)
Cortegaça (Ovar)
Praia da Maceda (Ovar)
Furadouro (Ovar)
Torreira (Murtosa)
Gaivinia (Murtosa)
Muranzel (Murtosa)
S. Jacinto (Aveiro)
Barra (Ílhavo)
Vagueira (Vagos)
Labrego (Vagos)
Areão (Vagos)
Nova / Poço da Cruz (Mira)
Mira / Barrinha (Mira)
Mira Sul (Mira)
Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na ria
Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna
Balizamento e sinalização dos canais de navegação
Criação de via ciclável como forma de vivência da Ria
Reordenamento e qualificação das frentes lagunares
Frente lagunar de Ovar
Azurreira
Cais da Ribeira
Praia do Areínho
Torrão do Lameiro
Foz do Rio Cáster
Frente lagunar da Murtosa
Cais da Ribeira do Martinho
Cais da Ribeira do Gago
Cais do Mancão
Frente lagunar de Estarreja
Cais da Ribeira do Mourão
Esteiro de Estarreja
Esteiro de Veiros
Cais de Salreu
Cais de Canelas
Frente lagunar de Aveiro
Esteiro de S. Pedro
Frente da Ria de S. Jacinto
Frente lagunar de Ílhavo
Cale da Vila
Área de Recreio Fluvial do Canal de Mira - Costa Nova Sul
Área de Recreio Fluvial da Barquinha
Frente lagunar de Vagos
Área de Recreio Fluvial da Vagueira
Margens do Rio Boco
Cais dos Moliceiros / Folsas Novas
Frente ribeirinha de Mira
Requalificações do Cais do Areão
Passeio Marginal da Barrinha
Informação e promoção territorial
Plano de marketing territorial
Plano de circuitos de descoberta dos valores ambientais da Ria – “Portas da Ria”
Criação e beneficiação de estruturas de apoio às actividades de recreio náutico
Porto de Recreio do Carregal (Ovar)
Associação Naútica da Torreira (Murtosa)
Fundeadouro junto ao Parque de Campismo Municipal de S. Jacinto (Aveiro)
Ancoradouros de S. Jacinto (Aveiro)
Clube Naval de Aveiro (Aveiro)
Sporting Clube de Aveiro (Aveiro)
Clube "Os Galitos" (Aveiro)
Associação Naútica da Gafanha da Nazaré (Ílhavo)
Marina Clube da Gafanha (Ílhavo)
Porto de Recreio e Clube de Vela da Costa Nova (Ílhavo)
Porto de Recreio da Gafanha da Encarnação (Ílhavo)
Cais do Rio Boco (Porto de Recreio de Vagos)
Clube Naútico da Praia de Mira (Mira)

Quadro II.2 - Freguesias abrangidas pela área de intervenção do PEIRVRA
NUTS I

NUTS II

NUTS III

Concelhos

Águeda

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Baixo Vouga
Região Centro
Continente
Estarreja

Ílhavo

Murtosa
Oliveira do Bairro

Ovar

Sever do Vouga

Vagos

Baixo Mondego
Região Norte Grande Porto

Mira
Espinho

Freguesias
Aguada de Baixo
Águeda
Barrô
Espinhel
Fermentelos
Lamas do Vouga
Macinhata do Vouga
Óis da Ribeira
Recardães
Segadães
Travassô
Trofa
Alquerubim
Angeja
Frossos
São João de Loure
Valmaior
Aradas
Cacia
Eirol
Eixo
Esgueira
Glória
Nariz
Nossa Senhora de Fátima
Requeixo
São Jacinto
Vera Cruz
Avanca
Beduído
Canelas
Fermelã
Pardilhó
Salreu
Veiros
Gafanha da Encarnação
Gafanha da Nazaré
Gafanha do Carmo
Ílhavo
Bunheiro
Murtosa
Torreira
Oiã
Oliveira do Bairro
Arada
Cortegaça
Emoriz
Maceda
Ovar
Válega
Pessegueiro do Vouga
Paradela
Gafanha da Boa-Hora
Santo António de Vagos
Sosa
Vagos
Mira
Praia de Mira
Seixo
Paramos
Silvalde

Quadro II.3 - Indicadores socioeconómicos seleccionados para os concelhos abrangidos pelo PEIRVRA (População, Famílias, Habitação, Edifícios, Desemprego, Agricultura e Turismo)
Indicador
População
População residente (hab)
População flutuante (hab equivalentes/ano) (*)
Crescimento médio anual da população residente (%)
Índice de envelhecimento (%)
Densidade populacional (hab/km2)
Taxa de actividade (%)
População activa estimada (hab)
Famílias
Famílias (n.º)
Em alojamentos não clássicos (n.º)
Em fogos partilhados (n.º)
Em alojamentos superlotados (n.º)
Habitação
Alojamentos familiares (n.º)
Não clássicos (n.º)
Temporários ou sazonais (n.º)
Vagos (n.º)
Anteriores a 1946 (n.º)
Carências habitacionais (n.º fogos) (**)
Edifícios
Edifícios (n.º)
Posteriores a 1980 (%)
Posteriores a 1990 (%)
Com paredes de alvenaria argamassada (%)
Com elementos resistentes em betão (%)
Com o. elem. resistentes (madeira ou metálicos) (%)
Edifícios exclusivamente residenciais (%)
Edifícios com mais de dois pavimentos (%)
Desemprego
Registado nos Centros de Emprego (n.º)
Mulheres (%)
Longa duração (%)
Procura de 1.º emprego (%)
Jovens com menos de 25 anos (%)
Sem habilitações (%)
Licenciados (%)
Rácio desemprego registado/pop. activa estimada (%)
Variação homóloga (pontos percentuais)
Agricultura
Explorações agrícolas (n.º)
Explorações com sistema de rega (%)
Superfície Agrícola Utilizada - SAU (hectares)
Culturas permanentes (%)
Culturas temporárias, hortas e pousios (%)
SAU (hectares) por exploração
Mão-de-obra agrícola permanente (n.º de activos)
Turismo
Estabelecimentos hoteleiros - Total (n.º)
Hotéis (n.º)
Pensões (n.º)
Outros (n.º)
Capacidade de alojamento - Total (n.º de camas)
Hotéis (n.º de camas)
Pensões (n.º de camas)
Outros (n.º de camas)
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros (n.º)
Crescimento médio anual (%)
Dormidas de residentes em Portugal (%)

Regiões

Ano

Continente

2008
2001
2001
2001-2008
1991-2001
2001
2001
2001
2008

10.135.309
9.869.343
405.368
0,38
0,51
104,5
111
48,4
4.906.879

2.383.284
2.348.397
107.273
0,21
0,39
129,6
99
45,5
1.083.727

400.423
385.724
11.153
0,54
0,96
94,3
214
49,1
196.803

2001
2001
2001
2001

3.503.287
28.086
114.724
562.845

846.933
4.505
26.339
90.225

2001
2001
2001
2001
2001
2001

4.858.788
26.251
897.280
0
426.188
413.291

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Centro

Concelhos abrangidos pela área de intervenção do PEIRVRA

Baixo Vouga Baixo Mondego

Águeda

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Espinho

Estarreja

Ílhavo

Murtosa

Mira

Oiveira do Bairro

Ovar

Sever do Vouga

Vagos

TOTAL

330.494
340.309
11.846
-0,42
0,34
135,6
165
46,8
154.707

49.857
49.041
n.d.
0,24
1,08
97,3
146
50,2
25.009

26.279
24.638
402
0,93
1,14
89,6
159
47,9
12.598

73.100
73.335
1.712
-0,05
0,99
88,9
367
51,7
37.759

29.481
33.701
n.d.
-1,89
-0,36
31,6
1.596
49,6
14.615

28.195
28.182
n.d.
0,01
0,53
100,6
260
46,2
13.019

41.271
37.209
n.d.
1,49
1,14
76,1
507
49,0
20.234

9.847
9.458
n.d.
0,58
-0,13
114,9
129
43,0
4.232

13.295
12.872
837
0,46
-0,29
126,1
104
43,7
5.813

23.504
21.164
339
1,51
1,27
118,1
242
48,2
11.337

57.983
55.198
n.d.
0,71
1,06
68,4
374
51,5
29.859

12.643
13.186
n.d.
-0,60
-0,47
121,1
102
43,6
5.512

24.107
22.017
n.d.
1,30
1,45
126,0
133
48,0
11.579

389.562
380.001
n.d.
0,36
0,78
87,6
235
44,8
174.484

129.654
796
4.442
16.428

123.141
608
5.367
13.112

16.102
76
372
2.024

8.252
57
192
1.162

26.020
143
1.036
3.132

11.583
171
817
2.202

9.190
64
224
1.224

12.622
85
230
1.500

3.100
36
106
467

4.415
16
55
453

7.254
56
458
796

17.646
149
722
2.992

4.426
20
39
529

7.188
34
139
898

127.798
907
4.390
17.379

827.768
4.268
290.748
129.970
200.753
114.430

126.406
784
27.744
16.075
21.935
15.793

119.527
572
30.512
16.513
23.686
15.522

15.822
73
1.756
2.083
2.390
1.730

8.096
55
1.062
1.029
1.407
1.007

25.287
141
3.924
3.389
3.800
2.970

14.571
156
2.061
1.374
14.799
6.232

9.002
64
1.371
1.288
2.194
1.315

12.413
85
4.667
1.531
1.894
1.331

6.648
36
3.111
492
433
389

4.369
16
2.167
954
966
517

6.956
56
885
888
909
853

24.033
146
4.772
2.148
2.437
2.317

4.384
20
857
533
895
514

7.079
34
2.849
665
987
732

138.660
882
29.482
16.374
33.111
19.907

2.997.659
39,4
19,0
69,2
30,3
0,4
91,2
14,7

992.321
38,3
18,7
74,0
25,6
0,4
92,6
13,8

133.042
41,3
20,2
71,1
28,4
0,6
93,6
8,0

113.989
35,8
17,0
67,2
32,5
0,3
93,5
13,6

16.688
41,7
20,7
80,8
18,9
0,3
94,3
6,0

8.578
38,3
19,9
74,2
24,9
0,9
94,1
7,5

20.115
42,4
21,6
63,2
36,3
0,6
91,9
13,8

8.027
99,7
49,9
31,9
60,5
0,4
88,2
70,1

10.424
35,4
16,8
65,4
34,0
0,5
94,6
4,2

13.521
43,0
20,5
81,8
17,8
0,4
92,6
9,9

5.269
300,1
196,8
419,0
15,8
0,9
96,3
179,8

6.150
42,5
18,1
75,6
23,8
0,6
92,8
4,2

7.614
38,3
18,5
94,3
5,4
0,2
92,9
8,8

17484
56,3
35,0
216,2
41,5
1,4
93,4
69,7

5.347
37,9
18,3
80,8
18,8
0,4
92,7
10,1

8.891
99,0
22,3
41,1
58,6
0,2
94,7
3,8

110.624
70,8
36,2
119,9
24,8
0,4
81,0
31,9

Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2009
Mai.2008/9

472.356
54,4
32,0
6,9
13,0
5,4
8,0
9,6
2,06

71.875
55,7
29,2
9,6
14,7
5,5
10,1
6,6
1,35

18.280
57,6
32,0
8,1
14,8
8,0
9,0
9,3
2,62

16.701
57,1
32,4
8,0
14,6
8,0
9,2
10,8
2,89

2.029
64,1
27,4
9,4
15,6
7,3
7,9
8,1
3,19

1.133
59,9
28,2
8,2
16,5
6,2
7,1
9,0
3,03

3.609
52,2
29,2
7,8
15,7
9,5
14,2
9,6
2,18

2.944
56,3
44,1
8,6
12,4
8,1
7,0
20,1
4,48

1.368
59,0
31,4
10,2
18,0
8,9
8,6
10,5
3,30

1.766
53,7
28,7
8,6
14,5
8,7
11,6
8,7
2,30

397
62,5
28,0
6,3
16,4
7,8
10,1
9,4
2,67

512
61,3
26,6
12,5
14,3
6,8
11,5
8,8
2,17

742
59,0
24,1
13,2
15,1
9,3
10,1
6,5
1,65

3.780
59,6
33,5
4,9
13,5
6,8
5,2
12,7
3,93

450
69,3
24,7
10,2
13,3
3,8
9,6
8,2
2,21

726
55,4
26,6
8,4
15,6
9,2
8,1
6,3
1,61

19.456
57,8
31,7
8,2
14,8
8,0
9,0
11,2
3,13

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

378.880
71,7
3.736.140
18,9
81,1
9,9
1.002.480

161.288
75,5
724.550
29,4
70,6
4,5
409.435

15.389
90,7
30.704
20,4
79,6
2,0
39.764

17.401
86,4
43.370
22,6
77,4
2,5
45.572

2.280
89,5
2.918
12,7
87,3
1,3
6.090

991
90,6
2.595
3,2
96,8
2,6
3.020

1.167
95,6
2.902
5,6
94,4
2,5
3.032

35
94,3
53
7,5
92,5
1,5
103

1.105
92,7
3.204
3,4
96,6
2,9
3.067

284
99,6
932
0,6
99,4
3,3
706

380
98,2
1.605
7,5
92,5
4,2
968

927
98,6
1.770
5,9
94,1
1,9
2.511

1.611
87,7
2.479
34,0
66,0
1,5
3.630

625
94,9
1.900
3,3
96,7
3,0
2.092

699
97,6
912
2,1
97,9
1,3
1.992

2.060
94,6
3.513
2,8
97,2
1,7
5.390

12.164
93,0
24.783
8,0
92,0
2,0
32.601

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2002-2007
2007

1.763
547
798
418
229.053
109.095
38.890
81.068
32.562.193
-1,0
35,7

427
155
218
54
36.837
21.737
10.867
4.233
3.851.235
6,0
63,8

68
23
34
11
4.881
2.775
1.156
950
478.894
6,1
63,9

59
22
33
4
5.011
3.199
1.328
484
653.977
4,3
54,9

6
1
2
3
372
65
80
227
17.728
n.d.
76,3

4
0
2
2
156
0
62
94
11.728
21,7
99,3

15
9
6
0
1.421
1.199
222
0
178.899
7,0
51,5

5
3
1
1
848
423
73
352
n.d.
n.d.
n.d.

2
1
1
0
147
129
18
0
n.d.
n.d.
n.d.

6
2
4
0
320
208
112
0
29.364
n.d.
52,1

3
0
1
2
152
0
36
116
17.195
n.d.
58,2

7
1
4
2
333
88
128
117
36.758
11,4
63,4

3
1
2
0
138
96
42
0
12.525
10,5
69,3

4
2
1
1
363
179
104
80
43.500
n.d.
69,8

1
0
1
0
44
0
44
0
n.d.
n.d.
n.d.

2
0
2
0
93
0
93
0
n.d.
n.d.
n.d.

58
20
27
11
4.387
2.387
1.014
986
> 347.697
n.d.
n.d.

n.d. - Não disponível
(*) = (Alojamentos sazonais ou temporários * Dimensão média das famílias * 45 dias + Dormidas em estabelecimentos hoteleiros) / 365 dias
(**) = Famílias em alojamentos não clássicos + 0,5 * Famílas em fogos partilhados + 0,33 * Famílias em alojamentos superlotados + 0,33 * Alojamentos anteriores a 1946
Fontes:
INE - Censos 91 e 2001; Estimativas Anuais da População Residente 2008; Anuários Estatísticos da Região Centro 2003 e 2007; O País em Números 2006 (CD-ROM)
IEFP - Estatísticas Mensais por Concelho, Maio de 2008 e de 2009

Quadro II.4 - Indicadores seleccionados de pesca, aquicultura e salicultura - Região Centro
Indicador

Ano

Continente

Região Centro

Aveiro

Figueira da Foz

Nazaré

Peniche

Pescadores e Embarcações
Pescadores Matriculados em 31 Dez - Total (nº)

2002

17.712

3.256

840

627

412

1.377

Pescadores Matriculados em 31 Dez - Total (nº)

2007

13.997

3.557

1.592

560

315

1.090

2007

2.376

1.051

884

17

0

150

Águas interiores não marítimas
Águas Marítimas - Pesca do Arrasto

2007

1.078

444

388

56

0

0

Águas Marítimas - Pesca do Cerco

2007

1.636

476

24

179

153

120

2007

8.907

1.586

296

308

162

820

2008

347

134

35

57

42

0

Águas Marítimas - Pesca Polivalente
Pescadores Apeados (nº)
Apanhadores de animais marinhos licenciados (nº)

2008

1.410

482

267

5

55

155

Embarcações - Total (nº)

2007

7.427

2.065

921

211

139

794

Com motor

2007

6.125

1.590

844

200

123

423

Sem motor

2007

1.302

475

77

11

16

371
15.762

Capturas Nominais de Pescado (*)
Capturas em volume (toneladas)

2008

151.782

47.197

12.992

14.015

4.428

Águas Salobra e Doce

2008

79

31

11

11

4

5

Peixes Marinhos

2008

130.834

40.811

9.431

12.778

3.659

14.943

Crustáceos

2008

1.305

174

118

7

7

42

Moluscos

2008

19.562

6.180

3.432

1.219

759

771

Crescimento médio anual (%)

2004-2008

0,0

0,4

10,7

-1,8

-1,8

-

Águas Salobra e Doce

2004-2008

0,5

2,6

16,6

-9,8

17,4

12,7

Peixes Marinhos

2004-2008

0,2

0,3

16,6

-2,9

-4,0

-2,4

Crustáceos

2004-2008

-7,9

-2,0

-4,4

-22,9

5,0

16,4

Moluscos

2004-2008

-0,3

1,0

0,1

15,7

14,8

-13,8

2008

243.301

72.447

16.839

14.515

10.430

30.664

2008

763

275

103

118

11

42
26.787

Capturas em valor (milhares de euros)
Águas Salobra e Doce
Peixes Marinhos

2008

155.923

52.897

9.231

9.898

6.981

Crustáceos

2008

16.845

867

34

30

106

697

Moluscos

2008

69.765

18.405

7.471

4.469

3.331

3.134

2007

6.899

1.067

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2007

937

67

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Aquicultura
Produção aquícola em volume (toneladas)
Águas doces
Regime Extensivo

2007

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Intensivo

2007

937

67

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Semi-intensivo

2007

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Águas salobras e marinhas

2007

5.962

1.000

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Extensivo

2007

3.298

397

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Intensivo

2007

859

127

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Semi-intensivo

2007

1.804

477

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2007

37.993

4.738

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Produção aquícola em valor (milhares de euros)
Águas doces

2007

2.251

161

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2007

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Intensivo

2007

2.251

161

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Semi-intensivo

2007

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Extensivo

Águas salobras e marinhas
Regime Extensivo

2007

35.742

4.577

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2007

21.258

1.012

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Intensivo

2007

5.254

1.018

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regime Semi-intensivo

2007

9.230

2.547

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

55

15

1

14

-

-

Salicultultura
Salinas em actividade (n.º)

2008

Área (ha)

2008

1.415

32

5

28

-

-

Produção de sal (toneladas)

2008

69.249

752

65

687

-

-

(*) Para este indicador, a coluna Continente refere-se aos dados para o País
Fonte: INE - Anuários Estatísticos da Região Centro 2004 e 2007; Estatísticas da Pesca 2008

Quadro II.5 - Dotação em equipamentos colectivos das freguesias de Águeda e Albergaria-a-Velha abrangidas pelo PEIRVRA (2002)
Águeda
Equipamentos colectivos

Unidade

Aguada de
Baixo

Águeda

Barrô

Espinhel

Fermentelos

Albergaria-a-Velha

Lamas do

Macinhata do

Vouga

Vouga

Óis da Ribeira

Recardães

Segadães

Travassô

Trofa

Alquerubim

Angeja

Frossos

São João de
Loure

Valmaior

Equipamentos de saúde
Hospital geral público

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de saúde ou extensão

Nº

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Hospital/Clínica particular

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Farmácia

Nº

1

3

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

Consultório médico

Nº

1

9

3

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

Posto de enfermagem

Nº

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Radiologia

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Ecografia

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

TAC

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Centro de atendimento a toxicodependentes

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de toxidependência

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de reabilitação de deficientes motores

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de apoio a doentes com sida

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de alcoolismo

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Creche

Nº

1

6

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

0

0

0

Lar de crianças e jovens

Nº

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Lar de idosos

Nº

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Centro de dia

Nº

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Centro de emprego

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades de Tempos Livres

Nº

1

4

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Ensino pré-escolar (público e privado)

Nº

1

8

2

1

2

1

3

1

2

1

1

3

5

3

1

4

1

Ensino básico 1º ciclo (público e privado)

Nº

1

6

2

5

2

1

4

1

1

1

1

2

3

3

1

1

5

Ensino básico 2º ciclo (público e privado)

Nº

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Ensino básico 3º ciclo (público e privado)

Nº

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Ensino secundário (público e privado)

Nº

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino não universitário (público e privado)

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola profissional

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de formação profissional

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola de línguas

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola de informática

Nº

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Escola de arte (ex: música, pintura, dança, teatro)

Nº

0

3

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

2

4

0

2

0

Seminário

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino de braille

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Ensino de linguagem gestual

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Escola para pessoas com doença mental

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sala espectáculos, de conferências ou congressos

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Biblioteca aberta ao público

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Serviço de biblioteca itinerante

Sim/Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Museu

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Cinema

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Teatro

Sim/Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Clube recreativo, associação desportiva

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Piscina (coberta ou descoberta)

Nº

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Campo de jogos

Nº

0

3

1

3

2

1

4

1

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Pavilhão desportivo

Nº

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Ginásio

Nº

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Campo de ténis

Nº

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

1

0

1

0

Pista de atletismo

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de equitação

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Campo de golfe

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sala de squash

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Análises clínicas

Equipamentos de acção social

Equipamentos de educação

Equipamentos de cultura e lazer

Equipamentos desportivos

Fonte: INE - O País em Números (CD-ROM)

Quadro II.6 - Dotação em equipamentos colectivos das freguesias de Aveiro e Estarreja abrangidas pelo PEIRVRA (2002)
Aveiro
Equipamentos colectivos

Unidade

Estarreja

Aradas

Cacia

Eirol

Eixo

Esgueira

Glória

Nariz

N. S.ª de
Fátima

Requeixo

São Jacinto

Vera Cruz

Avanca

Beduído

Canelas

Fermelã

Pardilhó

Salreu

Veiros

Equipamentos de saúde
Hospital geral público

Nº

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Centro de saúde ou extensão

Nº

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Hospital/Clínica particular

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Farmácia

Nº

2

1

0

2

2

4

0

0

1

1

5

1

2

0

0

1

1

0

Consultório médico

Nº

5

4

0

1

3

9

1

0

0

0

9

1

9

0

0

0

0

0

Posto de enfermagem

Nº

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

Análises clínicas

Sim/Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Radiologia

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Ecografia

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

TAC

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de atendimento a toxicodependentes

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de toxidependência

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de reabilitação de deficientes motores

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de apoio a doentes com sida

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de alcoolismo

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Equipamentos de acção social
Creche

Nº

0

1

1

1

4

4

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Lar de crianças e jovens

Nº

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lar de idosos

Nº

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2

0

Centro de dia

Nº

1

1

0

1

1

2

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

2

0

Centro de emprego

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Actividades de Tempos Livres

Nº

0

1

0

0

1

4

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Equipamentos de educação
Ensino pré-escolar (público e privado)

Nº

5

6

1

3

10

5

1

2

1

1

4

6

7

1

2

2

5

2

Ensino básico 1º ciclo (público e privado)

Nº

6

6

1

3

5

4

2

2

3

1

3

4

5

1

2

1

4

2

Ensino básico 2º ciclo (público e privado)

Nº

1

1

0

1

2

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

Ensino básico 3º ciclo (público e privado)

Nº

1

1

0

1

2

3

0

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

0

Ensino secundário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Ensino universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino não universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola profissional

Nº

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de formação profissional

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Escola de línguas

Nº

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

Escola de informática

Nº

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Escola de arte (ex: música, pintura, dança, teatro)

Nº

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

3

1

2

1

0

0

Seminário

Nº

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino de braille

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Ensino de linguagem gestual

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Escola para pessoas com doença mental

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sala espectáculos, de conferências ou congressos

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Biblioteca aberta ao público

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Serviço de biblioteca itinerante

Sim/Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Museu

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Cinema

Sim/Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Teatro

Sim/Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Clube recreativo, associação desportiva

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Equipamentos de cultura e lazer

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Equipamentos desportivos
Piscina (coberta ou descoberta)

Nº

1

1

0

0

1

3

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Campo de jogos

Nº

2

2

2

2

3

11

2

2

1

2

0

2

2

0

1

0

0

0

Pavilhão desportivo

Nº

1

1

0

1

3

4

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Ginásio

Nº

0

1

0

2

2

4

0

0

0

1

4

1

2

0

0

0

0

0

Campo de ténis

Nº

0

0

1

0

0

7

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Pista de atletismo

Nº

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de equitação

Nº

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Campo de golfe

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sala de squash

Nº

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: INE - O País em Números (CD-ROM)

Quadro II.7 - Dotação em equipamentos colectivos das freguesias de Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro e Ovar abrangidas pelo PEIRVRA (2002)
Ílhavo
Equipamentos colectivos

Unidade

Murtosa

Gafanha do

Gafanha da

Gafanha da

Carmo

Encarnação

Nazaré

Oliveira do Bairro

Ílhavo

Bunheiro

Murtosa

Torreira

Oiã

Oliveira do
Bairro

Ovar
Arada

Cortegaça

Emoriz

Maceda

Ovar

Válega

0

Equipamentos de saúde
Hospital geral público

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Centro de saúde ou extensão

Nº

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Hospital/Clínica particular

Nº

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Farmácia

Nº

3

0

2

4

1

2

1

1

2

1

1

3

1

6

2

Consultório médico

Nº

5

0

3

9

0

1

1

1

3

1

2

6

1

9

1

Posto de enfermagem

Nº

1

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

1

0

Sim/Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Radiologia

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Ecografia

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

TAC

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Centro de atendimento a toxicodependentes

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de toxidependência

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Análises clínicas

Centro de reabilitação de deficientes motores

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de apoio a doentes com sida

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Clínica de tratamento de alcoolismo

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Creche

Nº

0

1

2

3

0

1

1

3

1

0

1

1

1

5

1

Lar de crianças e jovens

Nº

0

0

0

1

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

Lar de idosos

Nº

0

0

1

2

0

1

0

3

1

0

1

1

1

1

0

Centro de dia

Nº

0

0

1

1

0

1

0

3

1

0

0

1

1

1

1

Centro de emprego

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades de Tempos Livres

Nº

0

2

3

4

1

0

1

3

1

0

1

1

1

2

1

Ensino pré-escolar (público e privado)

Nº

1

5

6

9

2

4

2

3

3

1

4

6

2

14

7

Ensino básico 1º ciclo (público e privado)

Nº

1

4

5

11

2

3

1

7

4

3

2

7

1

10

8

Ensino básico 2º ciclo (público e privado)

Nº

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

Ensino básico 3º ciclo (público e privado)

Nº

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

3

1

Ensino secundário (público e privado)

Nº

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

3

0

Ensino universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino não universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola profissional

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Centro de formação profissional

Nº

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola de línguas

Nº

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

Escola de informática

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4

0

Escola de arte (ex: música, pintura, dança, teatro)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Seminário

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino de braille

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Ensino de linguagem gestual

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Escola para pessoas com doença mental

Sim/Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sala espectáculos, de conferências ou congressos

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Biblioteca aberta ao público

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Serviço de biblioteca itinerante

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Museu

Sim/Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Cinema

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Teatro

Sim/Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Clube recreativo, associação desportiva

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Piscina (coberta ou descoberta)

Nº

0

0

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

0

2

0

Campo de jogos

Nº

2

2

3

7

1

2

2

4

4

2

2

2

1

4

2

Pavilhão desportivo

Nº

1

1

2

3

0

1

0

0

2

0

2

1

0

4

1

Ginásio

Nº

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

3

0

3

0

Campo de ténis

Nº

1

1

2

2

1

0

1

1

1

0

0

1

0

6

0

Pista de atletismo

Nº

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Centro de equitação

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Campo de golfe

Nº

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sala de squash

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipamentos de acção social

Equipamentos de educação

Equipamentos de cultura e lazer

Equipamentos desportivos

Fonte: INE - O País em Números (CD-ROM)

Quadro II.8 - Dotação em equipamentos colectivos das freguesias de Sever do Vouga, Vagos, Mira e Espinho abrangidas pelo PEIRVRA (2002)
Sever do Vouga
Equipamentos colectivos

Unidade

Paradela

Vagos

Pessegueiro

Gafanha da

Santo

do Vouga

Boa-Hora

António de

Mira

Espinho

Sosa

Vagos

Mira

Praia de Mira

Seixo

Paramos

Silvalde

0

Equipamentos de saúde
Hospital geral público

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de saúde ou extensão

Nº

1

1

1

0

1

1

2

2

1

1

4

Hospital/Clínica particular

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Farmácia

Nº

0

1

1

0

1

1

4

1

0

1

1

Consultório médico

Nº

0

0

1

0

0

3

5

2

0

0

1

Posto de enfermagem

Nº

0

0

0

0

2

1

1

2

0

0

0

Análises clínicas

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Radiologia

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Ecografia

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

TAC

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de atendimento a toxicodependentes

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Clínica de tratamento de toxidependência

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Centro de reabilitação de deficientes motores

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Centro de apoio a doentes com sida

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Clínica de tratamento de alcoolismo

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Creche

Nº

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

Lar de crianças e jovens

Nº

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Lar de idosos

Nº

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

Centro de dia

Nº

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

Centro de emprego

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades de Tempos Livres

Nº

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

2

Ensino pré-escolar (público e privado)

Nº

1

1

4

3

3

2

2

2

1

1

4

Ensino básico 1º ciclo (público e privado)

Nº

2

2

4

2

5

2

12

3

2

5

4

Ensino básico 2º ciclo (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Ensino básico 3º ciclo (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Ensino secundário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Ensino universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino não universitário (público e privado)

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola profissional

Nº

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de formação profissional

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Escola de línguas

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escola de informática

Nº

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Escola de arte (ex: música, pintura, dança, teatro)

Nº

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Seminário

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ensino de braille

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Ensino de linguagem gestual

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Escola para pessoas com doença mental

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sala espectáculos, de conferências ou congressos

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Biblioteca aberta ao público

Sim/Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Serviço de biblioteca itinerante

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Museu

Sim/Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Cinema

Sim/Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Teatro

Sim/Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Clube recreativo, associação desportiva

Sim/Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Piscina (coberta ou descoberta)

Nº

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Campo de jogos

Nº

2

1

2

2

5

2

8

3

2

2

2

Pavilhão desportivo

Nº

0

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Ginásio

Nº

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

Campo de ténis

Nº

1

1

2

1

0

1

0

2

0

0

13

Equipamentos de acção social

Equipamentos de educação

Equipamentos de cultura e lazer

Equipamentos desportivos

Pista de atletismo

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Centro de equitação

Nº

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Campo de golfe

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sala de squash

Nº

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Fonte: INE - O País em Números (CD-ROM)

Quadro II.9 - Principais realizações que estarão associadas ao PEIRVRA, por factor crítico de decisão (FCD)
Indicador

Unidade

Valor

FCD 1 - Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais
Km

31***

Área de cordão dunar a proteger/recuperar

Frente costeira a intervencionar

hectares

252

Áreas urbanas costeiras a reordenar

hectares

91

Canais principais a regularizar/desassorear

N.º

4

Outros canais principais a regularizar/desassorear

N.º

57

Estudos a desenvolver com interesse em termos de prevenção de riscos

N.º

3

Frente lagunar a intervencionar

Km

55

Frente ribeirinha do Vouga a intervencionar

Km

1

Estabilização de margens

N.º de acções

45

Limpeza de margens

N.º de acções

29

Obras de controlo de caudais

N.º de acções

2

Km

110

FCD 2 - Recursos Hídricos

Regularização de canais
Estudos a desenvolver com interesse em termos de prevenção de riscos de cheias
Protecção de potenciais zonas de cheia
Prevenção, tratamento e controlo integrados da poluição dos recursos hídricos

N.º

4

N.º de acções

8

N.º de acções relevantes

1

hectares

245*

FCD 3 - Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem
Área de frente costeira (naturalizada) a requalificar/valorizar
Lagoas costeiras a requalificar/valorizar

N.º

4

hectares

61,4**

N.º de acções

29

N.º

1

Reordenamento e valorização paisagística de frentes marítimas

N.º de acções

21

Reordenamento e valorização paisagística de frentes lagunares

N.º de acções

60

Reordenamento e valorização paisagística de outras frentes (lagoas costeiras)

N.º de acções

4

Área de frente lagunar (naturalizada) a requalificar/valorizar
Requalificação do coberto vegetal de margens
Estudos a desenvolver com interesse em termos de conservação da natureza e da biodiversidade

FCD 4 - Competitividade e Desenvolvimento Sustentável
Estudos a desenvolver com interesse em termos de valorização dos recursos e desenvolvimento sustentável

N.º

2

Núcleos piscatórios marítimos a requalificar

N.º

5

Núcleos piscatórios lagunares a requalificar

N.º

22

Praias marítimas (com plano de praia) a requalificar

N.º

15

hectares

293

Área de praias marítimas a requalificar
Praias fluviais a requalificar

N.º

3

Frentes lagunares a requalificar

N.º

23

Estruturas de apoio às actividades de recreio náutico a criar ou a beneficiar

N.º

13

Cais de acostagem de embarcações a criar ou a beneficiar – total

N.º

37

Percursos pedonais/cicláveis a criar

N.º

22

Zonas de recreio e lazer equipadas a criar

N.º

30

Equipamentos para divulgação e sensibilização ambiental a criar ou a requalificar

N.º

3

Equipamentos de desporto e lazer a criar ou a requalificar

N.º

2

Núcleos museológicos e outros equipamentos de cultura a criar ou a requalificar

N.º

3

Equipamentos de turismo de natureza (casas abrigo) a criar ou a requalificar

N.º

1

Postos de informação turística e outros equipamentos de apoio ao turismo a criar ou a requalificar

N.º

1

Outros equipamentos a criar ou a requalificar (restaurantes, bares, quiosques, outros não especificados)

N.º

24

Acções envolvendo a instalação de painéis informativos

N.º

10

Planos de ordenamento e desenvolvimento sustentável a elaborar

N.º

2

Notas:
* A área de frente costeira (naturalizada) a requalificar/valorizar não contempla as áreas pontuais de recuperação dunar associadas às acções RA10 (Criação de Estruturas de
apoio ao uso turístico balnear)
** A área de frente lagunar (naturalizada) a requalificar/valorizar representa o somatório das intervenções RA12 e RA7.1, 7.2 e 7.3 (para estas consideraram-se as áreas
correspondentes aos perímetros dos polígonos de intervenção)
*** Inclui RA1; R10; RA7.5 e RA2
Fonte: PEIRVRA e NEMUS (com cálculos próprios)

Quadro II.10 - Principais efeitos esperados do PEIRVRA, por factor crítico de decisão (FCD)
Indicador

Unidade

Valor

%

27

Melhoria das condições hidrodinâmicas no interior da Ria através de acções de desassoreamento

hectares

***

Volume potencial de sedimentos a introduzir no trânsito litoral em resultado de acções de transposição

m3/ano

***

FCD 1 - Dinâmica Costeira e Riscos Ambientais
Minimização do risco de erosão através do reforço do efeito protector dos sistemas dunares

FCD 2 - Recursos Hídricos
Protecção contra fenómenos hídricos extremos

-

Significativa

Minimização do risco de cheias e inundações

-

Significativo

Prevenção e controlo dos riscos de poluição

-

Significativo

Melhoria da qualidade da água

-

Significativa

Regularização e manutenção dos caudais ecológicos favoráveis às espécies autóctones

-

***

Melhoria do estado ecológico dos recursos hídricos (parâmetros físico-químicos e biológicos)

-

Significativo

-

Significativo

Redução do grau de perturbação antrópica – redução das cargas poluentes afluentes ao meio hídrico
Melhoria do controlo do regime de utilização do domínio hídrico

N.º de acções relevantes

1

-

Significativa

N.º

4

%

97

hectare

37.270

Sistema dunar

%

6

Sistema lagunar

%

32

Sistema costeiro interior/continental

%

62

hectare

12.955

Incidência de corredores ecológicos na área de intervenção do Plano

%

35

Grau de afectação e área restaurada/recuperada de habitats húmidos

hectare

1.351**

Grau de afectação e/ou de consolidação de corredores ecológicos

hectare

712

Km a desassorear*

73

Influência das acções previstas no PEIRVRA na evolução dos aquíferos costeiros
Estudos a desenvolver de suporte à futura elaboração do Plano de Estuário
FCD 3 - Conservação da Natureza e Preservação da Paisagem
Incidência de zonas classificadas na área de intervenção do Plano
Incidência de macro-sistemas principais:

Área de corredor ecológico integrada na área de intervenção do Plano

Grau de afectação/perturbação de espécies da flora e da fauna (poluição, fragmentação, efeito barreira, etc.)

Reforço do efeito protector das margens dos sistemas lagunares através de acções de requalificação/recuperação do Área correspondente a acções de recuperação
coberto vegetal autóctone
Melhoria do valor faunístico (índices de abundância e diversidade) nas áreas intervencionadas

do coberto vegetal autóctone

61,4

Nº projectos relevantes

6

nº de estudos sobre pesca e aquicultura

1

hectare

2.623

Núcleos piscatórios marítimos previstos no POOC a intervencionar

%

38,5

Planos de praia previstos no POOC a concretizar

%

100

Reforço da dotação regional em equipamentos para divulgação e sensibilização ambiental

% equipamentos existentes

300

Reforço da dotação regional em equipamentos de desporto, lazer e cultura

% equipamentos existentes

1

Reforço da dotação regional em equipamentos de Turismo de Natureza (casas abrigo)

% equipamentos existentes

0

Qualificação da dotação regional em equipamentos de Turismo de Natureza (casas abrigo)

% equipamentos existentes

100

Melhoria da gestão do equilíbrio populacional da fauna e flora com interesse comercial
Recuperação do valor paisagístico dos habitats existentes na área de intervenção do PEIRVRA
FCD 4 - Competitividade e desenvolvimento sustentável

Notas:
* Considerando as dragagens como as acções mais importantes do ponto de vista da afectação de espécies
** A área de habitat húmido intervencionada no âmbito do projecto RA9.2 (núcleos piscatórios lagunares) não foi considerada
*** Sem informação disponível que permita a quantificação deste indicador; exige o acesso a informação sobre as áreas e volumes a dragar, a constar de estudos em desenvolvimento pela CCDR Centro e
Universidade de Aveiro
Fonte: PEIRVRA, ICNB, AFN, INE e NEMUS (com cálculos próprios)

Anexo III – Quadro de Referência Estratégico:
Objectivos gerais e específicos
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Quadro III.1. – Objectivos gerais e específicos com interesse em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável associados aos Documentos Estratégicos

Doc. Estratégico

Polis Litoral – Operações
Integradas de
Requalificação e
Valorização da Orla
Costeira
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 90/2008, de 3
de Junho

Rf_t09027/01

Objectivos Gerais

• Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da
costa, a promoção da conservação da natureza e biodiversidade, a
renaturalização e a reestruturação de zonas lagunares e a preservação
do património natural e paisagístico, no âmbito de uma gestão
sustentável;
• Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;
• Promover a fruição pública do litoral, suportada na requalificação dos
espaços balneares e do património ambiental e cultural;
• Potenciar os recursos ambientais como factor de competitividade,
através da valorização das actividades económicas ligadas aos recursos
do litoral e associando-as à preservação dos recursos naturais.

Objectivos Específicos
• Na Ria de Aveiro perspectiva-se uma intervenção em 53 km de frente
costeira e em 128 km de frente lagunar, inclusivamente na área de
paisagem protegida da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, nos
municípios de Águeda, Albergaria -a -Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos;
• Objectivos específicos:
 Intervenção em cerca de oito praias;
 Reposição dos sistemas de ambiente natural que asseguram a
estabilidade biofísica por via da recuperação, a consolidação e a
protecção dos sistemas costeiros;
 Realização de obras de prevenção e defesa costeira;
 Renaturalização de um conjunto de estruturas ecológicas lagunares
e costeiras;
 Criação de potencialidade económica através da harmonização do
tecido urbano com os valores ambientais em presença.
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Doc. Estratégico

Plano de Acção para o
Litoral 2007-2013
(MAOTDR, 2007)

Rf_t09027/01

Objectivos Gerais
• Acções de intervenção prioritária:
 Defesa Costeira e Zonas de Risco: 1.º Segurança de pessoas e bens;
2.º Intervenções de manutenção/reabilitação de obras de defesa
costeira; 3.º Outras intervenções com o objectivo de reduzir o
risco associado a áreas urbanas;
 Planos de Intervenção e Requalificação Urbana/Actividades
Produtivas: 1.º Planos abrangendo Zonas de Risco (avanço do mar,
instabilidade de arribas); 2º. Requalificação de áreas urbanas
degradadas, em DPM, associadas à utilização de praias ou a
actividades produtivas de reconhecido interesse regional;
3º. Requalificação de áreas naturais degradadas;
 Estudos, Gestão e Monitorização: 1º. Estudos que permitam
desenvolver acções articuladas com outras entidades tendo como
meta a redução das intervenções de defesa costeira;
2º. Monitorização de parâmetros associados à fisiografia costeira
indispensáveis para a tomada de decisão e acompanhamento da
evolução da orla costeira; 3º. Estudos de análise custo-benefício
para avaliação da oportunidade de intervenção;
 Reposição da legalidade: 1.º Ocupações em zonas de risco
(galgamentos oceânicos, zonas inundáveis e instabilidade das
margens); 2.º Ocupações com usos de 2.ª habitação e actividades
económicas que não estejam directamente relacionadas com o mar;
3.º Ocupações com usos de 1.ª habitação ou associados a
actividades produtivas relacionadas com o mar.

Objectivos Específicos

• No que se refere ao POOC Ovar – Marinha Grande, o Plano de

Acção para o Litoral identificou as seguintes prioridades de
intervenção:
 Ovar: defesas aderentes de Esmoriz e Cortegaça; esporões de
Esmoriz, Cortegaça e Furadouro; plano de intervenção das frentes
marítimas da praia de Esmoriz e Cortegaça (avaliação de soluções
alternativas através de análise custo/benefício), seguido de um plano
de pormenor que envolverá a relocalização de populações
actualmente em zonas de risco elevado;
 Murtosa: esporão Norte da Torreira (zona de risco elevado);
 Vagos: defesa aderente e esporões Norte e Sul da Praia da Vagueira
(zona de risco elevado);

 Mira e Vagos: reposição do cordão dunar (reforço cautelar com
sedimentos) entre as praias de Mira e Vagueira, que tem sofrido
sucessivos galgamentos na última década (zona de risco).
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Doc. Estratégico

Estratégia Nacional para a
Gestão Integrada da Zona
Costeira Nacional (GIZC)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 82/2009

Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza
e da Biodiversidade
(ENCNB)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 152/2001,de 11
de Outubro (rectificada pela
Declaração de Rectificação
n.º 20-AG/2001,de 31 de
Outubro)

Rf_t09027/01

Objectivos Gerais

• Desenvolver a cooperação internacional;
•

Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de
políticas e instrumentos;

• Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação;
• Promover a informação e a participação pública.

• Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a
conservação do seu património natural, cultural e social;
• Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos
sítios e das zonas de protecção especial integrados no processo da
Rede Natura 2000;
• Desenvolver acções específicas de conservação e gestão de espécies e
habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património
paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico,
geomorfológico e paleontológico;

Objectivos Específicos
• Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e
paisagístico;
• Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de
natureza ambiental, social e económica;
• Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras de
riqueza e que contribuam para a valorização de recursos específicos
da zona costeira;
• Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas,os
ecossistemas e as paisagens costeiros.
• Prosseguir e intensificar a recuperação das arribas litorais e dos
ecossistemas dunares, o combate à erosão, a recarga e valorização das
praias e a salvaguarda e requalificação de zonas estuarinas e lagunares;
• Aprofundar o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos,
promover a utilização sustentável dos seus recursos e assegurar a sua
salvaguarda;
• Compatibilizar a actividade da pesca e da aquicultura com os
objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade;
• Salvaguardar ou recuperar a biodiversidade nos locais onde se
constate que esta se encontre ameaçada, nomeadamente devido à
pesca ou à aquicultura;
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Promover a protecção de espécies dulciaquícolas autóctones e
respectivos habitats;
• Promover a protecção das espécies aquícolas migradoras;
• Estimular, nas áreas protegidas, processos de desenvolvimento
económico sustentável e promover junto das populações locais e dos
agentes económicos uma utilização racional dos recursos naturais,
particularmente respeitadora do património natural destas áreas;

Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza
e da Biodiversidade
(ENCNB)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 152/2001,de 11
de Outubro (rectificada pela
Declaração de Rectificação
n.º 20-AG/2001,de 31 de
Outubro)

• Aprofundar o conhecimento sobre as actividades económicas
tradicionais ambientalmente sustentáveis (exemplo: actividade
salineira), bem como sobre os produtos regionais e locais e incentivar
a sua manutenção, divulgação e valorização;
• Promover a integração da política de conservação da natureza e do
princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política
de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais;
• Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração
central, regional e local.

(continuação)

• Promover a recuperação e manutenção de sistemas tradicionais de
utilização e transformação de recursos compatíveis com a
conservação da natureza e da biodiversidade;
• Apoiar a recuperação e beneficiação dos elementos notáveis do
património arquitectónico, etnográfico, geológico, arqueológico e
paisagístico, promovendo, sempre que possível, a sua integração em
pólos de animação ambiental, percursos temáticos interpretativos ou
núcleos ecomuseológicos;
• Promover acções de protecção e recuperação de habitats,
nomeadamente galerias ripícolas, montados, sapais, habitats
cavernícolas e rupícolas, dunas, turfeiras, bosques mediterrânicos,
atlânticos e macaronésicos e lameiros;
• Desenvolver acções de controlo e erradicação das espécies não
indígenas classificadas como invasoras;
• Valorizar o turismo da natureza e o conceito de turismo sustentável
no planeamento estratégico e no ordenamento das actividades
turísticas, especialmente nas áreas protegidas e classificadas e nas
demais zonas sensíveis, incluindo ecossistemas costeiros e marinhos.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

• Informação e conhecimento: conhecer, identificar e antecipar as
vulnerabilidades e os impactes decorrentes das alterações climáticas
nos vários sectores, e metodologias para a identificação de medidas de
adaptação, análise da sua viabilidade e avaliação de custos e benefícios;

Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações
Climáticas (ENAAC)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 24/2010
de 1 de Abril

• Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta:
identificar medidas; definir prioridades; aplicar acções que reduzam a
vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais
prováveis e mais preocupantes; e aplicar acções com vista a aumentar
a eficiência de resposta a impactes que decorram das alterações
climáticas, em particular de fenómenos meteorológicos extremos;
• Participar, sensibilizar e divulgar: suscitar um elevado grau de
envolvimento e participação do público na definição e aplicação da
Estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, empresas e demais agentes
sociais os principais impactes esperados, assim como disseminar boas
práticas sectoriais de adaptação;

• No que concerne às zonas costeiras, a Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas remete para os objectivos e
medidas previstos na GIZC (cf. acima).

• Cooperar a nível internacional: acompanhar as negociações
internacionais sobre adaptação às alterações climáticas e apoiar a
aplicação de acções de adaptação nos países mais vulneráveis, em
particular no quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Apostar na competitividade dos portos nacionais e fomentar o
transporte marítimo, enquanto modo de transporte menos poluente;
• Apostar nas energias renováveis, contribuindo para a redução da
dependência energética externa e da emissão de gases com efeito de
estufa, aproveitando os recursos existentes no mar;

Estratégia Nacional para o
Mar
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 163/2006, de 12
de Dezembro

• Aproveitar melhor os recursos do oceano e zonas costeiras,
promovendo o desenvolvimento económico e social de forma
sustentável e respeitadora do ambiente, através de uma coordenação
eficiente, responsável e empenhada que contribua activamente para a
Agenda Internacional dos Oceanos;
• Três pilares estratégicos: (a) Conhecimento; (b) Planeamento e
ordenamento espaciais; e (c) Promoção e defesa activas dos interesses
nacionais.

• Assegurar a sustentabilidade da exploração de recursos pelas
actividades da aquicultura e pesca, criando medidas que tornem mais
justa a distribuição de rendimentos na cadeia de valor, diversificando
as actividades económicas das comunidades piscatórias,
implementando áreas marinhas protegidas, recuperando ecossistemas
degradados, reforçando o sistema de recifes artificiais, fomentando a
investigação e desenvolvimento em sistemas de aquicultura offshore,
garantindo a sua rentabilidade económica e sustentabilidade ambiental;
• Assegurar o bom funcionamento e manutenção dos serviços dos
ecossistemas marinhos e costeiros, promovendo o conhecimento e
protecção da biodiversidade marinha, recuperando habitats
degradados e salvaguardando as áreas essenciais para a conservação e
gestão dos recursos vivos e não vivos, nomeadamente através da
criação de uma rede de áreas marinhas protegidas, assegurando o
combate e controlo da poluição, combatendo e prevenindo a
introdução de espécies não indígenas e assegurando a monitorização
global do estado de saúde do ambiente marinho;
• Valorizar o mar como elemento diferenciador da oferta turística e
estimular as actividades associadas ao mar que permitam a ocupação
de tempos livres, o lazer e o desporto, desenvolvendo condições para
um fácil e natural acesso ao mar; promovendo o turismo náutico e
oceânico através da aposta na organização de provas desportivas
internacionais de grande prestígio e em actividades marítimoturísticas, como a vela, o remo, a canoagem, a náutica de recreio, o
mergulho e a observação de aves e cetáceos; fomentando o turismo
associado à actividade da pesca; tirando partido das importantes áreas
naturais classificadas existentes na costa portuguesa.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Conceder apoios específicos para a pequena pesca costeira,
nomeadamente, apoio aos pescadores e armadores para acções e
medidas dirigidas à melhoria da gestão e controlo da pesca, ao
ajustamento de esforço de pesca ou à utilização de artes e métodos
de pesca mais selectivos para protecção dos recursos;
• Promover a reafectação de embarcações de pesca para outros fins,
nomeadamente, para actividades turísticas ou de transporte;
• Melhorar e modernizar os equipamentos dos portos de pesca e de
abrigo, incluindo a instalação de meios que permitam minimizar
impactes ambientais;

• Promover a competitividade do sector pesqueiro num quadro de
adequação aos recursos disponíveis e exploráveis;
Programa Estratégico
Nacional para a Pesca
(PENP) (2007-2013)
(MADRP, 2007)

• Reforçar, inovar e diversificar a indústria aquícola;
• Criar mais valor e diversificar a indústria transformadora;
• Assegurar o desenvolvimento sustentado das zonas costeiras mais
dependentes da pesca. Directiva Quadro da Água

• Promover a salinicultura tradicional;
• Estabelecer um Plano de Ordenamento da Actividade Aquícola, em
termos de ocupação territorial, incluindo em offshore;
• Privilegiar o cumprimento de normas ambientais através da utilização
de métodos de produção aquícola que concorram para a protecção e
melhoria do ambiente e para a preservação da natureza;
• Criar um quadro incentivador da certificação do produto e do
processo produtivo da actividade aquícola, apostando na diversificação
de espécies e na oferta de novos produtos;
• Reforçar e fortalecer a competitividade e o desenvolvimento do
tecido económico dos subsectores da transformação e da
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura;
• Possibilitar o pluriemprego para os profissionais do sector, permitindo
a prática de uma actividade complementar, nomeadamente no âmbito
das actividades ligadas ao turismo;
• Criar postos de trabalho alternativos à pesca, através de
investimentos que visem o desenvolvimento económico, social ou
mesmo cultural, mas inseridos numa estratégia integrada multisectorial e territorial.
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Orientações Estratégicas
para o Sector Marítimo
Portuário (OESMP)
(MOPTC, 2006)

Objectivos Gerais

• Aumentar fortemente a movimentação de mercadorias nos portos
nacionais;
• Garantir que os portos nacionais se constituem como uma referência
para as cadeias logísticas da fachada atlântica da Península Ibérica;
• Assegurar padrões, de nível europeu, nas vertentes de ambiente, de
segurança e de protecção no sector marítimo-portuário.

Objectivos Específicos
• Perfil estratégico do Porto de Aveiro enquanto porto principal do
Sistema Portuário Comercial do Continente:
 Desenvolvimento no segmento da carga geral fraccionada;
 Desenvolvimento no segmento dos granéis associado à instalação
de indústrias e do desenvolvimento do parque logístico;
 Integração na RNPL – Rede Nacional de Plataformas Logísticas pelo
desenvolvimento da Zona de Actividades Logísticas Industriais
utilizadoras do porto e ligação ao pólo logístico de Cacia e à
plataforma transfronteiriça da Guarda;
 Reforço da capacidade competitiva através da articulação com o
porto da Figueira da Foz.
• Alargar o actual hinterland do porto de Aveiro ao interior do País e à
região a noroeste de Madrid, em função da melhoria dos acessos
rodoviários (IP5/A25) e da integração na rede ferroviária;
• Potenciar o dinamismo económico do hinterland, através do aumento
e diversificação das mercadorias movimentadas;

Plano Estratégico de
Desenvolvimento do
Porto de Aveiro
(APAveiro, 2006)

• Alargar e potenciar o hinterland;
• Realizar o potencial de capacidade em reserva;
• Melhorar a oferta de serviços portuários.

• Transformar a capacidade disponível de acostagem e de terraplenos
num factor de melhoria da operação portuária, através,
nomeadamente, da minimização do tempo de espera dos navios e da
maximização do aproveitamento da capacidade de armazenagem;
• Potenciar as vantagens estratégicas da grande reserva de terrenos
disponíveis, cerca de 190 ha, decorrentes da sua boa inserção
geográfica e do acesso a cais de acostagem (possibilidade de cais de
uso privativo), para a instalação de actividades logísticas e industriais
utilizadoras do porto, transformando o espaço num pólo de
desenvolvimento económico da região;
• Melhorar a oferta de serviços portuários deverá ser suportada na
resolução de um conjunto de constrangimentos, de forma a aumentar
a competitividade do porto e a sua capacidade de resposta às
necessidades dos clientes.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• O ordenamento dos recursos hídricos, nomeadamente na forma de
planos especiais de ordenamento do território, visa compatibilizar a
sua utilização dos recursos hídricos com a protecção e valorização
desses recursos, bem como com a protecção de pessoas e bens
contra fenómenos associados aos mesmos recursos;

• Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado
dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e
zonas húmidas directamente dependentes dos ecossistemas aquáticos,
no que respeita às suas necessidades de água;
• Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção
a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;
Lei da Água
Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro

• Obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente
aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a
redução gradual e a cessação ou eliminação por fases das descargas,
das emissões e perdas de substâncias prioritárias;
• Mitigar os efeitos das inundações e das secas;
• Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais;
• Assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais
pertinentes, incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da
poluição no ambiente marinho.

• Em particular, os planos de ordenamento dos estuários, visam a
protecção das suas águas, leitos e margens e dos ecossistemas que as
habitam, assim como a valorização social, económica e ambiental da
orla terrestre envolvente, e, nomeadamente:
 Asseguram a gestão integrada das águas de transição com as águas
interiores e costeiras confinantes, bem como dos respectivos
sedimentos;
 Preservam e recuperam as espécies aquáticas e ribeirinhas
protegidas e os respectivos habitats;
 Ordenam a ocupação da orla estuarina e salvaguardam os locais de
especial interesse urbano, recreativo, turístico e paisagístico;
 Indicam os usos permitidos e as condições a respeitar pelas várias
actividades industriais e de transportes implantadas em torno do
estuário.
• O planeamento das águas, nomeadamente na forma de planos
específicos, visa proporcionar critérios de afectação aos vários tipos
de usos pretendidos, tendo em conta o valor económico de cada um
deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o
desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos
individuais e os interesses locais;
• A correcção dos efeitos da erosão, transporte e deposição de
sedimentos que implique o desassoreamento das zonas de
escoamento e de expansão das águas de superfície bem como da faixa
costeira, e da qual resulte a retirada de materiais, tais como areias,
areão, burgau, godo e cascalho, só é permitida quando decorrente de
planos específicos;
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• As medidas de conservação e reabilitação de zonas costeiras e
estuários devem ser executadas sob orientação da ARH
compreendem, nomeadamente, a limpeza e beneficiação das margens
e áreas envolventes, a reabilitação das margens e áreas degradadas ou
poluídas, a protecção das orlas costeiras e estuarinas contra os efeitos
da erosão de origem hídrica, o desassoreamento das vias e das faixas
acostáveis e a renaturalização e valorização ambiental e paisagística das
margens e áreas envolventes;

Lei da Água
Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro

• Ver acima

(continuação)

• As medidas de conservação e reabilitação das zonas húmidas
compreendem, nomeadamente, a garantia do equilíbrio hidrodinâmico
e a qualidade das águas de superfície e subterrâneas, a preservação das
espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas e os respectivos habitats, a
ordenação da ocupação das zonas periféricas e a salvaguarda dos
locais de especial interesse ecoturístico e paisagístico, a definição dos
usos permitidos e as condições a respeitar pelas actividades
económicas implantadas em torno das zonas húmidas bem como a
renaturalização e recuperação ambiental das zonas húmidas e das
zonas envolventes;
• Devem ser assegurados os objectivos que justificaram a criação das
zonas protegidas, observando-se integralmente as disposições legais
estabelecidas com essa finalidade e que garantem o controlo da
poluição;
• Os recursos hídricos do domínio público são de uso e fruição comum,
nomeadamente nas suas funções de recreio, estadia e abeberamento,
não estando este uso e fruição sujeito a título de utilização;
• O direito de utilização privativa de domínio público só pode ser
atribuído por licença ou por concessão qualquer que seja a natureza e
a forma jurídica do seu titular, não podendo ser adquirido por
usucapião ou por qualquer outro título.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Evitar a deterioração do estado de qualidade de todas as massas de
água de superfície (ou subterrâneas), com prioridade para aquelas em
que existem usos com características de qualidade exigentes;

• Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das
utilizações dos recursos hídricos, como forma de gerir a procura e
garantir as melhores condições ambientais futuras;

Plano Nacional da Água
(PNA)
Decreto-Lei n.º 112/2002, de
17 de Abril

• Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a
integração da componente recursos hídricos nas outras políticas
sectoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões
hidrográficas, bem como a integração dos aspectos da quantidade e da
qualidade da água e dos recursos hídricos superficiais (e
subterrâneos);
• Promover a gestão sustentável da procura de água, baseada na gestão
racional dos recursos e nas disponibilidades existentes em cada bacia
hidrográfica e tendo em conta a protecção a longo prazo dos meios
hídricos disponíveis e as perspectivas socioeconómicas;
• Promover a informação e a participação das populações e das suas
instituições representativas nos processos de planeamento e gestão
dos recursos hídricos.

• Garantir a protecção das águas destinadas à produção de água para
consumo humano de forma a dar cumprimento às normas
comunitárias relevantes e a conduzir a uma redução do nível de
tratamento exigido para a produção de água potável com os requisitos
de qualidade estabelecidos pela Directiva n.º 80/778/CEE (alterada
pela Directiva n.º 98/83/CEE);
• Recuperar a qualidade das águas superficiais com alterações do estado
trófico que recebam águas residuais urbanas ou escorrências de solos
agrícolas, nomeadamente nas bacias sensíveis e zonas vulneráveis;
• Minimizar, até 2012, as situações de potencial risco de poluição
acidental dos meios hídricos, em todos os casos identificados, com
incidência para as situações em que o meio hídrico serve para o
abastecimento de populações ou se insere em zonas classificadas sob a
perspectiva ambiental e de conservação da natureza;
• Evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico e assegurar a
minimização e a compensação dos impactes ambientais causados pela
artificialização dos meios hídricos;
• Promover a definição de condicionantes ao uso do solo e às
actividades nas albufeiras visando assegurar, até 2006, através de
planos de ordenamento, a implementação das zonas de protecção das
albufeiras onde existem captações de água destinadas à produção de
água para consumo humano;
• Assegurar que as utilizações sectoriais da água, nomeadamente para
fins agrícolas, turísticos, industriais, energéticos e de abastecimento
urbano, contemplem a potenciação e a harmonização de objectivos e
fins múltiplos incluindo os ambientais;
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Promover a valorização económica dos recursos hídricos,
nomeadamente os com interesse ambiental e paisagístico, cultural, de
recreio e lazer, turísticos, energético e outros, desde que contribuam
ou sejam compatíveis com a protecção dos meios hídricos lênticos e
lótico;

Plano Nacional da Água
(PNA)
Decreto-Lei n.º 112/2002, de
17 de Abril
(continuação)

• Garantir a qualidade da água em função dos usos actuais e potenciais,
designadamente para consumo humano, para suporte da vida aquícola
e para fins balneares;
• Ver acima

• Assegurar a disponibilização da informação ao público, tendo em
consideração a Convenção de Arhus e o normativo nacional e
comunitário, propiciando o conhecimento aprofundado do sistema
português de participação, informação e co-responsabilização, no
âmbito da água, bem como a sua divulgação;
• Assegurar a dinamização da participação pública, através da
representação equitativa das populações na defesa do direito do
ambiente, dos interesses difusos, dos interesses indirectos e directos
de propriedade, de emprego e de segurança.

Programa Nacional para o
Uso Eficiente da Água
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 113/2005, de 30
de Junho
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• Promover o uso eficiente da água em Portugal, nos sectores urbano,
agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de stress
hídrico, quer em situação hídrica normal quer durante períodos de
seca;
• Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em
Portugal, através do qual este recurso seja crescentemente valorizado
não só pela sua importância para o desenvolvimento humano e
económico mas também para a preservação do meio natural, no
espírito do conceito de desenvolvimento sustentável.

• (Não aplicável)
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Plano Estratégico de
Abastecimento e
Saneamento de Águas
Residuais 2007-2013
(PEAASAR II)

Objectivos Gerais

• Garantir a qualidade do serviço de abastecimento de água;
• Garantir a protecção dos valores ambientais.

Despacho n.º 2339/2007 (2.ª
série) de 14 de Fevereiro

Objectivos Específicos
• Obter níveis adequados de qualidade do serviço no abastecimento de
água, nomeadamente:
 Percentagem do número total de análises realizadas à água tratada
cujos resultados estão conforme a legislação ≥ 99%;
 Percentagem de água captada que provém de captações com
perímetro de protecção ou plano de ordenamento de albufeira de
águas públicas definido ≥ 95%.
• Aumentar a produtividade e a competitividade do sector das águas
através de medidas que promovam a eco-eficiência.

• Evitar a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos
ecossistemas aquáticos, e também dos ecossistemas terrestres e zonas
húmidas directamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, no
que respeita às suas necessidades em água;
Directiva Quadro da
Água
Directiva 2000/60/CE do
Parlamento Europeu e do
Conselho
de 23 de Outubro de 2000

•

Promover um consumo de água sustentável, baseado numa protecção
a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;

• Visar uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente
aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a
redução gradual das descargas, das emissões e perdas de substâncias
prioritárias e da cessação ou eliminação por fases de descargas,
emissões e perdas dessas substâncias prioritárias;

• (Não aplicável)

• Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e
evite a agravação da sua poluição;
•
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Contribuir para mitigar os efeitos das inundações e secas.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Os produtos core para a Região Centro são o Touring e o Turismo de
Natureza, complementados pelos produtos Saúde e Bem-estar e
Gastronomia e Vinhos;

Plano Estratégico
Nacional do Turismo
(PENT) (2006-2015)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 53/2007, de 4
de Abril (aprova os
objectivos e principais linhas
de desenvolvimento do
PENT)
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• Portugal deve ser um dos destinos de maior crescimento na Europa,
através do desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade
da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento
da economia nacional.
• Objectivos operacionais (metas) para Portugal:
 Mais de 20 milhões de turistas estrangeiros em 2015 (crescimento
médio à taxa de +5% ao ano);
 Mais de 15 mil milhões de euros de receitas (proveitos dos
estabelecimentos hoteleiros) no mesmo horizonte temporal
(crescimento médio à taxa de +9% ao ano);
 Contributo para mais de 15% do PIB e para 15% do emprego em
2015.

• Do conjunto de intervenções necessárias ao desenvolvimento desses
produtos na Região Centro, destacam-se, nomeadamente:
 O desenvolvimento de rotas temáticas;
 A recuperação e requalificação de edifícios, núcleos históricos e
paisagens naturais;
 A recuperação e adaptação de edifícios classificados para unidades
de alojamento (hotéis de charme);
 O aprofundamento do cross-selling com o Porto.
• Objectivos operacionais (metas) para a Região Centro:
 2,2 a 2,3 milhões de dormidas de estrangeiros em 2015
(crescimento a uma taxa média anual de +7,3%);
 Crescimento médio anual de +6,2% do número de turistas
(hóspedes estrangeiros);
 Aumento anual de 10% das receitas (proveitos totais dos
estabelecimentos hoteleiros).
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Compatibilizar as actividades de turismo de natureza com as
características ecológicas e culturais de cada local;
• Promover projectos e acções públicas e privadas que contribuam para
uma adequada visibilidade das Áreas Protegidas (AP), através da
criação de infra-estruturas, equipamentos e serviços;
• Promover a instalação e funcionamento de “casas de natureza”, como
infra-estruturas de alojamentos únicas das AP;
• Valorizar a recuperação e ou a reconversão dos elementos do
património construído existentes, passíveis de utilização pelas
actividades de turismo de natureza;

Programa Nacional de
Turismo de Natureza
(PNTN)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 112/98, de 25
de Agosto

• Conservação da natureza;
• Desenvolvimento local;
• Qualificação da oferta turística;
• Diversificação da actividade turística.

• Instalação, em cada AP, de centros de recepção e/ou interpretação,
circuitos interpretativos, núcleos eco-museológicos e de sinalização
adequada;
• Incentivar práticas turísticas, de lazer e de recreio não nocivas para o
meio natural e compatíveis com a sua preservação;
• Incentivar a criação de micro e pequenas empresas de serviços de
alimentação e bebidas e de animação turística, particularmente as
iniciativas endógenas que promovam o desenvolvimento local e as
relações de proximidade entre as populações e os turistas;
• Promover actividades de animação que se destinem à ocupação dos
tempos livres dos visitantes e contribuam para a divulgação e
interpretação do património natural e cultural;
• Promover os produtos de base local e a sua comercialização;
• Divulgar as manifestações tradicionais e etnográficas locais com forma
de afirmação da identidade cultural.
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Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e
cultural;
• Crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos
recursos naturais e com menor impacto no ambiente;
• Combate às alterações climáticas;

• Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”;
Estratégia Nacional de
Desenvolvimento
Sustentável (ENDS 2015)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 109/2007, de 20
de Agosto

• Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência
Energética;
• Melhor Ambiente e Valorização do Património;
• Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social;
• Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada
do Território;
• Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na
Cooperação Internacional;
• Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada.

• Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente;
• Aproveitamento dos oceanos como factor de diferenciação e
desenvolvimento;
• Actividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável,
compatibilizadas com a conservação da natureza e a valorização da
paisagem;
• Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as
políticas sectoriais e de combate à desertificação;
• Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação
da população interessada;
• Educação, informação e justiça ambientais;
• Dinâmica de emprego que promova a qualidade de vida no trabalho e
a integração social;
• Cidades atractivas, acessíveis e sustentáveis;
• Apoios reforçados a regiões com mais graves défices de
desenvolvimento.

• Aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal
Plano Estratégico
Nacional (PEN) para o
Desenvolvimento Rural
2007-2013
(MADRP, 2007a)
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• Gestão sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais
• Revitalização económica e social das zonas rurais
• Reforço da coesão territorial e social

• (Não aplicável)

• Promoção da eficácia da intervenção dos agentes públicos, privados e
associativos na gestão sectorial e territorial
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Objectivos Gerais

• Atenuar a situação periférica do país no contexto global, por via da
melhoria da conectividade internacional e da integração das redes
nacionais nas redes transeuropeias de transportes;
• Consolidar as redes e infra-estruturas que estruturam o território
nacional, ao serviço da competitividade e da coesão;
Programa Operacional
Temático Valorização do
Território (POVT)
(QREN, 2007)

• Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a
articulação das cidades com as respectivas áreas envolventes e a
qualificação dos espaços urbanos;
• Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o
património natural;
• Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e
sustentabilidade;
• Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos;
•

Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no
provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos.

Objectivos Específicos
• No que respeita ao combate à erosão e à defesa do litoral (Eixo III),
os objectivos específicos a atingir são:
 Assegurar a protecção do território para acolher de forma
sustentável as actividades produtivas e o garante da diversidade da
paisagem e dos recursos naturais;
 Assegurar a sustentabilidade e a manutenção equilibrada da linha de
costa, a médio e longo prazo;
 Integrar no planeamento territorial as questões do risco associadas
às dinâmicas da zona costeira, a médio e longo prazo; identificar as
áreas de risco para salvaguarda de pessoas e bens;
 Planear a defesa sustentável das zonas de risco minimizando os
conflitos decorrentes do avanço das águas;
 Aumentar o grau de protecção contra o risco;
 Prevenir os riscos associados às alterações climáticas;
 Melhorar os conhecimentos de e sobre acidentes naturais e
tecnológicos.
• No investimento em infra-estruturas para a conectividade territorial
(Eixo VII), é frisado o facto de as auto-estradas do mar poderem
alavancar a reorganização do sistema marítimo-portuário e a
articulação deste em cadeias logísticas integradas, contribuindo para o
desígnio nacional de utilizar o sistema portuário e logístico como um
dos principais focos de uma estratégia de desenvolvimento económico
e de captação de Investimento Directo Estrangeiro;
• No âmbito do desenvolvimento do sistema urbano nacional (Eixo IX),
o POVT assume como prioridades:
 Desenvolver as redes nacionais de equipamentos urbanos, tendo em
conta uma opção voluntarista para o reforço da procura de serviços
específicos e uma visão prospectiva do desenvolvimento do sistema
urbano;
 Dinamizar respostas inovadoras aos problemas e procuras urbanas.
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Objectivos Gerais

• Formação dos recursos humanos;
• Reforço da inovação e da competitividade;

Programa Operacional
Regional do Centro
(QREN, 2007a)

• Valorização do território:
 Regeneração urbana, qualificação dos centros urbanos, promoção
da competitividade das cidades, promoção da constituição de redes
e promoção da cooperação intermunicipal;
 Qualificação dos espaços sub-regionais nas zonas de baixa densidade
(acessibilidades à escala local, saneamento básico e equipamentos de
uso colectivo);
 Protecção de zonas ambientalmente sensíveis como a orla costeira,
as bacias hidrográficas e as zonas de paisagem protegida;
 Valorização de zonas com valia ambiental, tendo como objectivo o
seu ordenamento e fruição;
 Valorização de recursos específicos da região (culturais,
arquitectónicos, paisagísticos, produtos artesanais, termalismo, etc.);
 Construção/qualificação de plataformas logísticas para dar escala,
fluidez e eficiência à mobilidade de mercadorias;
 Melhoria das acessibilidades por via rodoviária, ferroviária, marítima
e aérea, assim como das condições de articulação entre diferentes
modos de transporte;
 Conclusão das redes (em alta e em baixa) de saneamento básico, de
modo a assegurar uma cobertura completa.
• Cooperação territorial.

Objectivos Específicos
• Promover o empreendedorismo em sectores com potencial de
crescimento;
•

• Explorar o potencial energético da região, promovendo o
desenvolvimento de energias renováveis;
• Desenvolver clusters com elevado potencial na região alargando e
elevando a cadeia de valor dos sectores tradicionais com vocação
exportadora;
• Promover as redes de logística, as infra-estruturas e os serviços de
apoio à inovação e à competitividade empresarial;
• Reforçar a rede C&T, estimulando as actividades IDT e a sua ligação
às empresas;
• Promover a competitividade das cidades, através da requalificação
urbana e da criação de redes e de novas actividades do terciário
superior;
• Valorização dos recursos específicos do território para o
desenvolvimento turístico, diversificação da economia regional e
dinamização da base económica local;
• Consolidar e qualificar os sistemas urbanos territoriais através da
melhoria das acessibilidades e da oferta de serviços polivalentes de
nível supramunicipal;
• Reabilitação e conservação da rede hidrográfica;
• Protecção e valorização de áreas sensíveis;
• Ciclo urbano da água: redes de abastecimento de água e saneamento;
•
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Promover a competitividade e a inovação tecnológica, organizacional
e comercial das micro e pequenas empresas;

Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos.
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Doc. Estratégico

Convenção sobre Zonas
Húmidas de Importância
Internacional
especialmente como
Habitat de Aves Aquáticas
(Convenção de Ramsar)
Decreto n.º 101/80, de 9 de
Outubro; Decreto n.º 34/91,
de 30 de Abril

Objectivos Gerais
• A Convenção de Ramsar é um tratado inter-governamental que
fornece o quadro de referência para a acção nacional e para a
cooperação internacional em termos de conservação e uso racional
das zonas húmidas e seus recursos. Este documento reconhece:
 As funções ecológicas fundamentais das zonas húmidas enquanto
reguladoras dos regimes de água e enquanto habitats de uma flora e
fauna características, especialmente de aves aquáticas;
 O grande valor económico, cultural, científico e recreativo das
zonas húmidas, cuja perda seria irreparável;
 A necessidade de pôr termo à progressiva invasão e perda de zonas
húmidas;
 Que as aves aquáticas nas suas migrações periódicas podem
atravessar fronteiras e, portanto, devem ser consideradas como um
recurso internacional.

Objectivos Específicos

• Não aplicável

• Promover a utilização sustentável dos mares e a conservação dos
ecossistemas marinhos;

Directiva Quadro
«Estratégia Marinha»
Directiva n. 2008/56/CE do
Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de Junho
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• Para o efeito, cada Cada Estado-Membro deverá elaboraruma
estratégia marinha para as suas águas marinhas, a qual, embora
específica para as suas próprias águas, reflicta a perspectiva global da
região ou sub-região marinha em causa;
• As estratégias marinhas deverão culminar na execução de programas
de medidas definidas para alcançar ou manter um bom estado
ambiental. No entanto, não deverá exigir-se que os Estados-Membros
tomem medidas específicas quando não houver riscos significativos
para o meio marinho, ou quando os custos forem desproporcionados
tendo em conta os riscos para o meio marinho, desde que a decisão
de inacção seja devidamente justificada.

• Não aplicável
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Quadro III.2. – Objectivos gerais e específicos com interesse em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável associados aos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT)

IGT

Objectivos Gerais

• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património
natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os
recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os
riscos;
Programa Nacional de
Política de Ordenamento
do Território (PNPOT)
Lei n.º 58/2007, de 4 de
Setembro (rectificada pela
Declaração de Rectificação
n.º 80 A/2007, de 7 de
Setembro)

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua
integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global;
• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e
reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão
territoriais;
• Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas
e de equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos
serviços de interesse geral, promovendo a coesão social;
• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial,
promovendo a participação informada, activa e responsável dos
cidadãos e das instituições.

Objectivos Específicos
• Valorizar o novo quadro de acessibilidades resultantes dos investimentos
na construção, melhoramento ou conclusão de infra-estruturas de
transporte e logística, nomeadamente relacionados com o comboio de
alta velocidade, os portos da Figueira da Foz e Aveiro (incluindo a
plataforma logística em Cacia) e a A17;
• Promover a valorização integrada dos recursos do litoral e gerir a pressão
urbano-turística na zona costeira, de forma a assegurar a exploração
sustentável dos recursos naturais, a qualificação da paisagem e a adequada
prevenção dos riscos;
• Valorizar os recursos hídricos e concluir os projectos de despoluição
integrada, nomeadamente, da bacia do Vouga e da Ria de Aveiro;
• Valorizar os grandes projectos hidroagrícolas (nomeadamente, do Baixo
Vouga) e promover o desenvolvimento do cluster horticultura de acordo
com os princípios de bom ordenamento e de preservação dos recursos
naturais;
• Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difuso com
a preservação e valorização do potencial de desenvolvimento das
actividades agro-pecuárias, dos sectores da pesca e da aquicultura e do
turismo e com a salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e
paisagísticos;
• Promover a cooperação interurbana de proximidade para criar a escala e
a integração funcional necessárias ao desenvolvimento e sofisticação dos
serviços e valorizar o novo quadro de acessibilidades para concorrer com
as actividades terciárias instaladas em Lisboa e Porto.
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IGT

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Constitui objectivo do Sítio “Rio Vouga” (PTCON0026) a conservação de
espécies piscícolas migradoras, principalmente, dos seus locais de desova,
pelo que as orientações de gestão prioritárias são dirigidas para a
conservação do meio aquático e da vegetação ripícola;

Plano Sectorial da Rede
Natura 2000
(PSRN 2000)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 115-A/2008, de
5 de Junho

• Reforçar a integração dos objectivos de conservação dos valores
naturais nos instrumentos de gestão do território,
compatibilizando este objectivo com um leque alargado de
actividades, incluindo a urbanização, o turismo, a indústria
extractiva, as infra-estruturas, as acessibilidades, o recreio e o
lazer;
• Na gestão dos valores associados às linhas de água e dos sistemas
húmidos, dada a sua estreita dependência das características do
meio, deve presidir a lógica de gestão integrada da bacia
hidrográfica, obrigando à necessária articulação entre as
autoridades de conservação da biodiversidade e as entidades de
tutela da gestão da água;
• Apostar em acções de pequena escala e muito localizadas;
• O controlo ou a erradicação de espécies invasoras, bem como de
outras espécies não indígenas em situações específicas, constituem
uma prioridade absoluta.

• Constitui objectivo da ZPE “Ria de Aveiro” (PTZPE0004) a conservação
das aves aquáticas e passeriformes migradores, pelo que as orientações de
gestão prioritárias são dirigidas para:
 Manutenção e restauração da área húmida e do seu mosaico de
habitats, promovendo a coexistência de habitats de alimentação (vasas e
salinas), habitats de nidificação e repouso (sapais) e corredores de
migração (galerias ripícolas e bosquetes) e assegurar a sua qualidade
ambiental a prazo;
 Preservação dos habitats marinhos, importantes para a preservação de
algumas espécies da avifauna;
 Compatibilização das actuais actividades com os objectivos de
conservação da natureza;
 Garantia da qualidade da água.
• Constitui objectivo do Sítio “Dunas de Mira, Gândara e Gafanha”
(PTCON0055) a salvaguarda da faixa litoral, pelo que as orientações de
gestão prioritárias são dirigidas para:
 Ordenamento da ocupação urbana e turística;
 Protecção do sistema dunar e de salvaguarda do seu atravessamento
para acesso às praias ou para instalação de infra-estruturas;

 Protecção do sistema lagunar e da fauna e flora que suporta;
 Correcto ordenamento e gestão florestal, bem com das actividades
agrícolas.
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IGT

Objectivos Gerais

Plano Sectorial da Rede
Natura 2000
(PSRN 2000)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 115-A/2008, de
5 de Junho

• Ver acima

(continuação)
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Objectivos Específicos
• Constitui objectivo do Sítio “Barrinha de Esmoriz” (PTCON0018) a
preservação da lagoa e dos ecossistemas dunares, pelo que as orientações
de gestão prioritárias são dirigidas para:
 Melhoria da qualidade da água;
 Manutenção da lagoa;

 Recuperação do sistema dunar;
 Recuperação da vegetação ripícola nas margens da lagoa e eliminação
das espécies exóticas.
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IGT

Objectivos Gerais

• Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos
recursos disponíveis e das perspectivas socioeconómicas;
• Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos;

Plano de Bacia
Hidrográfica (PBH) do
Rio Vouga
Decreto Regulamentar n.º
15/2002, de 14 de Março
(CCDRC, 1999)

• Assegurar a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com
interesse ecológico, a protecção e recuperação de habitats e
condições de suporte das espécies nas linhas de água e no
estuário;
• Promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das
secas e das cheias, no caso de elas ocorrerem, e dos riscos de
acidentes de poluição;
• Potenciar a valorização social e económica da utilização dos
recursos;
• Preservar as áreas do domínio hídrico;
• Racionalizar e optimizar o quadro normativo e institucional
vigente;
• Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e
a utilização racional dos recursos e do meio hídrico;
• Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos.
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Objectivos Específicos
• Gestão da Procura:
 Assegurar o abastecimento de água para consumo, a drenagem e
tratamento de águas residuais e a disponibilidade de água para rega em
condições adequadas de qualidade e fiabilidade;
 Assegurar que o ciclo artificial da água (captação, utilização, rejeição)
funciona nas melhores condições de qualidade;
 Assegurar uma gestão sustentável das origens de água para
abastecimento;
 Resolver as situações de conflito nos usos da água;
 Assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de
abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais;
 Promover a prevenção e controlo integrados de poluição proveniente
dos utilizadores dos recursos hídricos.
• Protecção da qualidade da água e controlo da poluição:
 Proteger, preservar ou recuperar a qualidade da água junto a captações
de água superficial para consumo humano, junto a zonas de recreio
balnear, junto a zonas de pesca, aquacultura ou de ecossistemas com
interesse;
 Assegurar a monitorização dos meios receptores.
• Protecção da natureza:
 Assegurar que a qualidade das águas doces superficiais atinge níveis
compatíveis com ecossistemas aquáticos ecologicamente íntegros;
 Promover a conservação e a diversidade de comunidades
ictiofaunísticas, da fauna terrestre associada ao meio hídrico e á
vegetação ripícola;
 Assegurar a monitorização da ictiofauna, de macroinvertebrados
aquáticos e de plâncton.
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IGT

Objectivos Gerais

Plano de Bacia
Hidrográfica (PBH) do
Rio Vouga
Decreto Regulamentar n.º
15/2002, de 14 de Março

• Ver acima

(CCDRC, 1999)

(continuação)

Objectivos Específicos
• Protecção contra situações hidrológicas extremas e de poluição
ambiental:
 Assegurar a minimização dos efeitos resultantes das situações de cheia
e seca;
 Assegurar a protecção contra acidentes graves de poluição.
• Ordenamento do território e domínio hídrico:
 Condicionamento da tipologia das construções em DH;
 Salvaguardar os conflitos de uso do solo com os locais de maior
vulnerabilidade dos aquíferos e com as captações de água.
• Avaliar e quantificar potenciais zonas de cheias.
• Assegurar a valorização económica dos inertes excedentes, através da sua
extracção e comercialização;
• Garantir as condições de qualidade dos corpos de água para a
manutenção e desenvolvimento da sua utilização na aquacultura, em
condições de equilíbrio ambiental;

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
do Centro Litoral
(PROFCL)

• Optimização funcional dos espaços florestais assente no
aproveitamento das suas potencialidades;

Decreto Regulamentar
n.º11/2006, de 21 de Julho

• Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais.
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• Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas;

• Assegurar a protecção e valorização turística dos valores patrimoniais
Sub-região homogénea Ria e Foz do Vouga
• Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação
dos habitats, da fauna e da flora classificados;
• Adequar os espaços florestais à crescente procura de actividades de
recreio e de espaços de interesse paisagístico, considerando igualmente as
condicionantes de conservação dos habitats, da fauna e da flora
classificados:
 Definir as zonas com elevado potencial para o desenvolvimento de
actividades de recreio e com interesse paisagístico e elaborar planos de
adequação destes espaços ao uso para recreio;
 Dotar as zonas com bom potencial para recreio e com interesse
paisagístico com infra-estruturas de apoio;
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IGT

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
 Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização para
recreio, de forma articulada com as condicionantes de conservação dos
habitats, da fauna e da flora classificados.
• Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de protecção da
rede hidrográfica, ambiental, microclimática e contra a erosão eólica;

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
do Centro Litoral
(PROFCL)

• Recuperar os troços fluviais degradados;

• Ver acima

Decreto Regulamentar
n.º11/2006, de 21 de Julho

(continuação)

• Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao
aproveitamento para recreio nos espaços florestais:
 Identificar as zonas com bom potencial para o desenvolvimento da
actividade da pesca e ordenar os recursos piscícolas;
 Dotar as zonas prioritárias para a pesca com infra-estruturas de apoio
(por exemplo acessos e pontos de pesca) e criar zonas concessionadas
para a pesca.
• Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento
sobre a actividade apícola e integrar a actividade na cadeia de produção de
produtos certificados;
• Diversificar a ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies
que apresentem bons potenciais produtivos.
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IGT

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Valorizar as praias marítimas;
• Diversificar e valorizar os usos e as funções da orla costeira;
• Proteger e recuperar os ecossistemas naturais com interesse para a
conservação;
• Assegurar a exploração sustentável dos recursos vivos aquáticos;
• Melhorar a qualidade das águas dos sistemas aquáticos;

Plano de Ordenamento
da Orla Costeira (POOC)
Ovar – Marinha Grande
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 142/2000, de 20
de Outubro
(em processo de revisão na
sequência do Despacho n.º
22400/2009, de 9 de
Outubro)

• Ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da orla
costeira;
• Classificação das praias e a regulamentação do uso balnear;
• Valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por
motivos ambientais ou turísticos;
• Orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla
costeira;
• Defesa e conservação da natureza.

• Garantir a manutenção dos usos e das funções da orla costeira;
• Manter e valorizar o actual tipo de povoamento (nucleado), promovendo
a sua expansão para o interior em forma de cunha;
• Melhorar as condições de vida da população;
• Melhorar as acessibilidades regionais e as condições de circulação nos
aglomerados;
• Contribuir para o reforço das infra-estruturas e equipamentos de apoio à
pesca local;
• Reforçar a capacidade das infra-estruturas portuárias;
• Promover a imagem turística da região;
• Promover a diversificação da oferta de produtos turísticos;
• Criar as condições necessárias à afirmação do turismo balnear como eixo
de desenvolvimento da região litoral;
• Promover a articulação das acções dos diversos factores económicos e
sociais.
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IGT

Objectivos Gerais

Plano de Ordenamento
da Reserva Natural das
Dunas de São Jacinto
(PORNDSJ)
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 76/2005, de 13
de Janeiro

• Assegurar uma correcta estratégia de conservação e gestão que
permita a concretização dos objectivos que presidiram à sua
classificação como reserva natural;
• Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats
naturais da fauna e da flora selvagens protegidas;
• Estabelecer propostas de uso e ocupação do solo que promovam
a necessária compatibilização entre a protecção e valorização dos
recursos naturais e o desenvolvimento das actividades humanas
em presença;
• Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de
protecção adequados às diferentes áreas.

Objectivos Específicos
• Promover a conservação do ecossistema dunar e dos seus habitats e
espécies;
• Assegurar a conservação e a valorização do património natural da área
protegida e da zona de protecção especial em que se encontra integrada;
• Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património
natural da zona em que se insere, bem como a monitorização de espécies,
habitats e ecossistemas;
• Assegurar a informação, sensibilização, formação e participação do
público, bem como incentivar e mobilizar a sociedade civil para a
conservação dos ecossistemas dunares e zonas húmidas litorais.
• Efectuar o levantamento de todas as actividades que se desenvolvem nos
espaços marítimos sob soberania ou jurisdição portuguesa, cartografando
essas actividades e identificando o respectivo grau de dependência das
comunidades locais e delimitar os espaços já consignados;
• Ordenar os usos e actividades do espaço marítimo, presentes e futuros,
em estreita articulação com a gestão da zona costeira;

Plano de Ordenamento
do Espaço Marítimo
Despacho n.º 32277/2008 da
CIAM, de 27 de Maio
(em elaboração)

• Ordenar os usos e actividades do espaço marítimo, presentes e
futuros, em estreita articulação com a gestão da zona costeira,
garantindo a utilização sustentável dos recursos, a sua preservação
e recuperação, potenciando a utilização eficiente do espaço
marinho, no quadro de uma abordagem integrada e intersectorial,
e fomentando a importância económica, ambiental e social do mar.

• Garantir a utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e
recuperação, potenciando a utilização eficiente do espaço marítimo no
quadro de uma abordagem integrada e intersectorial;
• Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada actividade
e do espaço marítimo em que cada uma se poderá desenrolar;
• Definir outras actividades passíveis de desenvolvimento a médio e longo
prazo;
• Fomentar a importância económica, ambiental e social do mar;
• Definir as orientações para o desenvolvimento de indicadores de avaliação
do desempenho sustentável das actividades marítimas e respectiva
monitorização.
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IGT

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Definir regras de utilização do estuário, promovendo a defesa e qualidade
dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, indicando as
medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos a executar,
nomeadamente as medidas de conservação e reabilitação da zona costeira
e estuário;
• Definir regras e medidas de utilização da orla estuarina, com consideração
dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, que permitam uma
gestão sustentada dos ecossistemas associados;

• Proteger e valorizar as características ambientais do estuário,
garantindo a utilização sustentável dos recursos hídricos, assim
como dos valores naturais associados;
Plano de Ordenamento
do Estuário do Rio Vouga
(POE Vouga)

• Assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas
interiores e costeiras confinantes, bem como dos respectivos
sedimentos;

Decreto-Lei n.º 129/2008, de
21 de Julho, e Despacho n.º
22550/2009, de 13 de
Outubro
(em elaboração)

• Assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas
estuarinos;
• Preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas
protegidas ou ameaçadas e os respectivos habitats;
• Garantir a articulação com os instrumentos de gestão territorial,
planos e programas de interesse local, regional e nacional,
aplicáveis na área abrangida pelos POE.

• Identificar as áreas fundamentais para a conservação da natureza e da
biodiversidade no estuário e na respectiva orla estabelecendo níveis
diferenciados de protecção e prevendo uma utilização sustentável destas
áreas através da identificação dos locais com maior aptidão para o
desenvolvimento de actividades económicas, recreativas e produtivas,
num quadro de complementaridade e compatibilidade;
• Estabelecer os usos preferenciais, condicionados ou interditos na área
abrangida pelo POE Vouga, salvaguardando os locais de especial interesse
urbanístico, económico, recreativo, turístico, paisagístico, ambiental e
cultural, tendo ainda em conta a garantia das condições para o
desenvolvimento e expansão da actividade portuária e das respectivas
acessibilidades marítimas e terrestres;
• Definir os regimes de salvaguarda dos recursos e valores naturais, o
regime de gestão compatível com os usos e ocupação do solo na zona
terrestre de protecção e garantir o ordenamento, de forma integrada, da
área dos concelhos envolventes do estuário do rio Vouga, em especial dos
concelhos confinantes com a Ria de Aveiro, na área de intervenção do
POE Vouga;
• Criar um quadro referencial que sistematize e configure as principais
normas de ordenamento e gestão das margens e das massas de água da
Ria de Aveiro, procedendo à definição de um modelo de intervenção
estratégica para a orla estuarina, em especial as margens da Ria de Aveiro,
estabelecendo, ainda, um regime que discipline os usos e actividades do
plano de água da Ria de Aveiro;

Rf_t09027/01

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro
Relatório Ambiental Final

336

IGT

Objectivos Gerais

• Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local,
regional e nacional, existentes ou em curso, nomeadamente o PNPOT, o
POOC Ovar -Marinha Grande, o Plano Sectorial Rede Natura 2000, o
Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, o
Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro e o Polis Litoral Ria de Aveiro —
Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro;

Plano de Ordenamento
do Estuário do Rio Vouga
(POE Vouga)
Decreto-Lei n.º 129/2008, de
21 de Julho, e Despacho n.º
22550/2009, de 13 de
Outubro
(em elaboração)

Objectivos Específicos

• Ver acima

(continuação)

• Compatibilizar os diferentes usos e actividades existentes e ou a
desenvolver, com a protecção e valorização ambiental e a utilização
sustentável dos recursos hídricos, em especial os estuarinos, assim como
dos valores naturais que lhes estão associados;
• Garantir a articulação com os objectivos que presidem à Convenção de
Ramsar sobre as zonas húmidas de importância internacional, tendo em
vista permitir a classificação da Ria de Aveiro como Sítio Ramsar;
• Assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas
interiores e costeiras confinantes e o funcionamento sustentável dos
ecossistemas estuarinos;
• Preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas e ou
ameaçadas e os respectivos habitats.
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IGT

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos
• Reforço da importância urbana e funcional da aglomeração de Aveiro;

Plano Regional de
Ordenamento do
Território (PROT) do
Centro
Em elaboração por
determinação da Resolução
do Conselho de Ministros n.º
31/2006, de 23 de Fevereiro
[versão preliminar da
estratégia e das principais
opções territoriais divulgada
em (MAOTDR, 2008, pp. 3839)]

• Prioridades de intervenção:
 Qualificação dos recursos humanos;
 Mobilização plena de recursos para o reforço da inovação e da
competitividade;
 Valorização do território numa óptica de pleno aproveitamento
da diversidade de recursos naturais, culturais, gastronómicos e
paisagísticos;
 Valorização da cooperação inter-regional, transnacional e
transfronteiriça.
• Estratégia de desenvolvimento assente em três grupos territoriais:
 Territórios com forte capacidade de produção e vocação para a
disseminação de conhecimento e de novas tecnologias – Baixo
Vouga (NUT III onde se insere a Ria de Aveiro), Baixo Mondego
e Cova da Beira;
 Territórios com vocação para apropriação de conhecimento e
de novas tecnologias – Pinhal Litoral, Dão-Lafões e o Eixo
Interior;
 Territórios de baixa densidade, cujas características requerem
políticas públicas que reforcem a articulação com os principais
núcleos de desenvolvimento.

• Estruturação do aglomerado contínuo de Aveiro, com a articulação entre
vias arteriais e locais rodoviárias e articulando a nova gare do comboio de
alta velocidade com as opções urbanísticas e de ordenamento do sistema
urbano polarizado por Aveiro;
• Valorização dos recursos hídricos, conclusão dos projectos de
despoluição integrada da Ria de Aveiro e concretização dos projectos
hidroagrícolas do Baixo Vouga;
• Promoção da valorização integrada dos recursos do litoral (considerando
em particular o combate à erosão litoral e a protecção das Dunas de São
Jacinto);
• Qualificação dos recursos biofísicos da Ria e articulação das políticas de
conservação da natureza com usos agrícolas, florestais, aquacultura,
turismo;
• Compatibilização do modelo de urbanização e de industrialização rural
difuso com a preservação e valorização do potencial de desenvolvimento
das actividades agropecuárias e do turismo e com a salvaguarda dos
valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos;
• Favorecimento do reordenamento industrial;
• Promoção do desenvolvimento dos serviços avançados às empresas
(telecomunicações, soluções informáticas, novos materiais e produtos,
tecnologias da saúde);
• Convergência de prioridades ambientais (Baixo Vouga, Ria, Orla
Costeira), logísticas, científicas, tecnológicas e de competitividade
industrial;
•
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IGT

Objectivos Gerais

Plano Intermunicipal de
Ordenamento da Ria de
Aveiro (UNIR@RIA)
Aviso n.º 19308/2008
publicado no DR n.º 127, 2.ª
Série, n.º 127, de 3 de Julho

Objectivos Específicos

• Objectivo Global: Qualificação e desenvolvimento sustentável da
Ria de Aveiro e território envolvente.

• Eixo Estratégico 1:
 Protecção do Ambiente e dos Recursos Naturais;
 Ordenamento da Ocupação Urbana e Qualificação da Paisagem;
 Renaturalização de Áreas Degradadas;
 Educação Ambiental;
 Minimização e Prevenção dos Impactes das Actividades Económicas.

• Eixos Estratégicos:
 Eixo 1 – A Ria enquanto Espaço Natural Privilegiado – Um
Ambiente e uma Paisagem a preservar;
 Eixo 2 – A Ria enquanto Espaço Socioeconómico Dinâmico –
Um conjunto de actividades a compatibilizar;
 Eixo 3 – A Ria enquanto Espaço Integral Coeso – Um território
a gerir com um todo.

• Eixo Estratégico 2:
 Dinamização do Sector do Turismo;
 Reconversão do Sector Agrícola;
 Promoção das Actividades Tradicionais e de Actividades Compatíveis
com a Conservação da Natureza;
 Melhoramento das Acessibilidades;
 Melhoramento das Infra-estruturas de Saneamento Básico.
• Eixo Estratégico 3:
 Criação de uma Entidade Gestora da Ria;
 Gestão Integrada do Território ;
 Promoção do Acesso à Informação.
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Anexo IV – Conservação da Natureza e da
Biodiversidade: Breve caracterização
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Neste anexo, é complementada a informação de caracterização da situação actual no que diz respeito a:
(a) Caracterização dos habitats – estatuto (habitats classificados) e estado de conservação;
(b) Espécies florísticas/faunísticas com interesse conservacionista, estatutos e factores de ameaça;
(c) Espécies exóticas na área de incidência do Plano que interferem com a manutenção dos valores
ecológicos e paisagísticos dos vários macro-sistemas definidos;
(d) Espécies com interesse comercial na área de incidência do Plano, que têm um papel importante na
conservação da biodiversidade, do valor ecológico dos habitats e na própria utilização da paisagem.

(a) Descrição dos habitats
•

Areias de Praia

Esta faixa do litoral está bastante exposta aos efeitos marítimos e, por isso, é colonizada por vegetação
pioneira muito esparsa. A instalação das plantas é facilitada pela presença de detritos orgânicos
arrastados pelas marés que se decompõem, fornecendo assim os nutrientes e minerais necessários ao
desenvolvimento das plantas. Outros detritos, como troncos e ramos, podem facilitar também a fixação
das plantas ao criarem microrelevos nas areias. A vegetação característica desta área é do tipo herbáceo e
nitrófila, com destaque para as espécies Feno-das-areias (Elymus farctus ssp. boreo-atlanticus), Erucamarinha (Cakile marítima), Polígono-marítimo (Polygonum maritimum) e Barrilha-espinhosa (Salsola kali).
É de salientar a ocorrência de áreas que se poderão enquadrar em tipologias listadas no Anexo B-I do D.L.
49/2005, nomeadamente o habitat de interesse comunitário “Dunas móveis embrionárias” (2110),
correspondente a formações da costa representando os primeiros estágios da formação dunar,
constituídas por ondulações ou elevações de areia da praia alta e pela faixa marítima no sopé da duna
primária.
Devido às condições bastante adversas desta área, sujeita periodicamente à acção directa das vagas, à
elevada salinidade e à mobilidade das areias, a fauna associada não é muito diversificada. Para além de
alguns crustáceos de pequenas dimensões, como a Pulga-da-areia (Talitrus saltator), encontram-se
também algumas espécies de avifauna, que utilizam este habitat para zona de descanso e nidificação. É o
caso de espécies tipicamente marítimas, como o Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius
alexandrinus) e a Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons).
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A área deste habitat inserida na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto encontra-se num bom estado
de conservação, sendo as dunas embrionárias aqui presentes consideradas das mais bem preservadas em
Portugal Continental (ICN, 2006e). No entanto, este habitat encontra-se, de uma maneira geral, exposto a
fenómenos de erosão da praia. Fora dos limites da reserva, para além da erosão da praia, a pressão
humana é outra das ameaças constantes à integridade deste habitat.
Na ausência do Plano, prevê-se a manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as
comunidades identificadas.
•

Sistema dunar (com vegetação herbácea e arbustiva)

No habitat de sistema dunar foram incluídas: a duna primária, a duna secundária, o espaço interdunar e e
as areias estabilizadas pós-dunares, com coberto herbáceo, sub-arbustivo e arbustivo.
Na zona da duna primária, que sofre a acção directa do mar e alguma ondulação das areias, o coberto
vegetal é do tipo herbáceo e sub-arbustivo, dominado pela gramínea Estorno (Ammophila arenaria spp.
arundinacea), uma das plantas com maior importância na estabilização das dunas, estando presentes
outras espécies como o Cordeirinho-da-praia (Otanthus maritimus) e a Morganheira-da-praia (Euphorbia
paralias).
Em areias já definitivamente fixadas, correspondentes a uma menor salinidade do solo e do ar e a uma
menor velocidade do vento (duna secundária) outras espécies são observadas, tais como o Narciso-dasareias (Pancratium maritimum), a Perpétua-das-areias (Helichrysum picardi), o Pinheirinho-das-areias
(Sedum sediforme) e a Escrofulária-da-praia (Scrophularia frutenscens), para citar alguns exemplos.
No espaço interdunar, em situação posterior à duna fixa, observa-se nalguns pontos a existência de
depressões húmidas, onde ocorrem juncos e alguns salgueiros (e.g. Salix repens ssp. argentea), e de
áreas mais secas, onde ocorrem manchas sub-arbustivas de Camarinha (Corema album) e Ruiva-brava
(Rubia peregrina ssp. longifolia).
No caso das areias estabilizadas pós-dunares, devido aos teores de sais reduzidos, foram observados
nalgumas áreas espécies de tipo arbóreo, como o Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e o samouco (Myrica
faya), ambas de porte alterado pela exposição aos ventos marítimos. Ao nível do estrato sub-arbustivo e
arbustivo, nota-se a presença da Camarinha, da Murta (Myrtus communis), do Sanganho-mouro (Cistus
salvifolius), da Torga (Calluna vulgaris), entre outros.
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No que se refere a estatutos de protecção ecológica, este sistema dunar possui vários habitats listados no
Anexo B-I do D.L. 49/2005, entre os quais se destacam os seguintes:
•

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (Dunas Brancas) (2120);

•

Dunas fixas com vegetação herbácea (Dunas Cinzentas) (2130*);

•

Depressões húmidas interdunares (2190);

•

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia (2260);

•

Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150*);

•

Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (2170).

De acordo com os mesmos estatutos, os habitats Dunas Cinzentas e Dunas fixas descalcificadas atlânticas
são considerados como habitats prioritários de conservação, o que é indicativo do valor ecológico do
sistema dunar.
Para além do valor ecológico associado à presença de vários biótopos com importância conservacionista o
sistema dunar tem, nas comunidades vegetais que ali ocorrem, um importante factor de promoção da
biodiversidade faunística. A área correspondente a este habitat é utilizada como zona de nidificação,
refúgio e alimentação de uma grande diversidade de espécies de avifauna, destacando-se o Borrelho-decoleira-interrompida (Charadrius alexandrinus) e a Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons), que elegem a
duna primária para nidificar, e o Açor (Accipiter gentilis), a Felosa-do-mato (Sylvia undata), a Águia-sapeira
(Circus aeruginosus) entre outros, que se alimentam no coberto vegetal do espaço interdunar e das areias
estabilizadas pós-dunares.
O sistema dunar também é importante para a reprodução e/ou alimentação de várias espécies de anfíbios,
tais como o Sapo-parteiro-comum (Alytes obstetricans), o Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes) e a
Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), que utilizam as depressões húmidas interdunares
como habitat preferencial. É de referir ainda a importância ecológica deste habitat, em particular a sua
área mais arborizada, para alguns mamíferos como o Rato-cego (Microtus lusitanicus) o Ouriço-cacheiro
(Erinaceus europaeus) e a Gineta (Genetta genetta) (ICN, 2002).
O sistema dunar encontra-se alterado em quase toda a sua extensão, com excepção das zonas protegidas
da RNDSJ, onde se apresenta bem conservado, e das zonas correspondentes aos SICs Dunas de Mira,
Gândara e Gafanhas e Barrinha de Esmoriz/Paramos, onde o grau de conservação é razoável (ICN, 2002;
ICN, 2006b). Em áreas significativas deste habitat verificam-se os efeitos negativos da ocupação humana
ou agrícola; por outro lado, na maior parte da área, a acção abrasiva do mar erodiu uma parte da duna
primária, o que originou arribas de erosão. A comunidade característica da duna primária encontra-se
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muito depauperada, como resultado da intervenção humana, o que se traduz por um diversidade e
cobertura reduzidas, e com grandes extensões ocupadas por espécies exóticas invasoras como a Acácia
(Acacia spp.) e o chorão (Carpobrotus edulis).
Na ausência do Plano, prevê-se a manutenção do estado de conservação nas áreas protegidas referidas
anteriormente. Fora das áreas protegidas, prevê-se o aumento do estado de degradação do sistema
dunar, caso não sejam controlados os processos que lhe estão subjacentes, essencialmente, a ocupação
urbana e/ou agrícola e a erosão costeira, para além da conquista de mais área por espécies alóctones.
•

Matos litorais

Os matos litorais, na área de incidência do Plano, correspondem à fracção mais arborizada do sistema
dunar. As comunidades vegetais, neste habitat, têm uma estrutura muito simples, apresentando na maior
parte da sua extensão unicamente estrato arbóreo de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Eucalipto
(Eucalyptus globulus). O estrato arbustivo está presente em pequenas quantidades e é constituído por
espécies tais como a Acácia (Acacia longifolia), o Sargaço (Cistus salvifolius), a Giesteira-das-sebes
(Cytisus grandiflorus), a Giesta (Cytisus striatus), a Camarinha (Corema album), o Samouco (Myrica faya),
o Tojo-chamusco (Stauracanthus genistoide) e o Tojo (Ulex europaeus).
Nos locais onde o lençol freático se torna mais superficial, surgem salgueiros (Salix arenia e Salix
atrocinerea) e o amieiro (Alnus glutinosa), formando no conjunto uma floresta mista de coníferas e
folhosas. O estrato herbáceo é escasso, sendo frequentes a Erva-sapa (Agrostis curtisii), a Perpétua-dasareias (Helichrysum italicum) e o Bunho (Scirpus holoschoenus) e a Mata-pulga (Odontites tenuifolia)
(AMRIA, 2008; ICN, 2002). Nas áreas em que o estrato arbustivo é muito pobre denota-se a presença de
grandes manchas liquénicas e musgosas no solo e nas árvores.
No que se refere a estatutos de conservação, as comunidades vegetais do habitat “Matos litorais”
existentes na área de estudo enquadram-se numa das tipologias prioritárias listadas no Anexo B-I do D.L.
49/2005, correspondente às “Dunas com florestas de Pinus pinea e ou P. pinaster” (2270*). Foi ainda
considerado relevante o habitat “Floresta de Samouco (Myrica faya)”, com localização maioritária na área
da RNDSJ, apesar de não constar da directiva.
Este habitat tem relevância ecológica, na medida em que proporciona alimento e refúgio a diversas
espécies da fauna (nomeadamente avifauna). De entre as espécies de aves que escolhem este habitat
como preferencial, podemos encontrar várias rapinas, como o Gavião (Accipiter nisus), o Açor (Accipiter
gentilis) e a Águia-sapeira (Circus aeruginosus), mas também vários passeriformes, dos quais a Felosa-do-
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mato (Sylvia undata), a Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala) e o Pisco-de-peito-ruivo
(Erithacus rubecula) são apenas alguns exemplos. Outros grupos estão também representados neste
habitat, como anfíbios, répteis e mamíferos: Sapo-corredor (Bufo calamita), Cobra-rateira (Malpolon
monspessulanus), Rato-dos-bosques (Apodemus sylvaticus), a Doninha (Mustela nivalis), Gineta (Genetta
genetta) (AMRIA , 2008; ICN, 2002).
Um dos principais factores de ameaça a este tipo de habitats centra-se na invasão por espécies exóticas,
como a Acácia (Acacia spp.), o que reduz o valor paisagístico e ecológico destas áreas. A desmatação e o
risco de incêndio são também outros factores de ameaça a ter em conta, embora, de acordo com o PROF
Centro-Litoral, a área queimada tenha vindo a diminuir consideravelmente nos últimos 23 anos na subregião homogénea onde grande parte da área em estudo se insere. Na ausência do Plano, prevê-se a
manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as comunidades identificadas.
•

Sapais (e praias de vasa e lodos)

No sistema de sapal foram incluídos a vasa e os lodos, a descoberto durante a maré-baixa, e também as
áreas de lodos e areias ocupados por vegetação halófila e sub-halófila, capaz de suportar o
encharcamento dos solos e a salinidade das águas. A contínua acumulação de sedimentos permite que o
nível do fundo se eleve, com a consequente redução do período de submersão e do teor salino, o que
origina a colonização por uma sucessão de plantas vasculares com diferentes tolerâncias à salinidade e ao
alagamento periódico (Alves et al., 1998; Pinho et al., 2003).
Assim, nas zonas de sapal com menor salinidade predominam as espécies dos géneros Scirpus, Juncus e
Phragmites, enquanto nos locais com maior salinidade predominam os géneros Spartina, Salicornia,
Puccinellia, Sarcocornia e Arthrocnemum. Com base na sucessão de espécies podem identificar-se
diferentes zonas de sapal: o sapal baixo ou parchal, correspondente à margem húmida ou limite inferior
do sapal; o sapal médio (zona intermédia); e o sapal alto, correspondente ao limite superior do sapal ou
margem seca.
Assim, nas zonas mais baixas de sapal, a colonização tem como pioneira a gramínea Morraça (Spartina
maritima), que suporta longos períodos de submersão. Esta é acompanhada por algumas plantas
aquáticas de tipo halófito, como o Sirgo (Zostera noltii), a Fita (Zostera marina), plantas pertencentes ao
género Ruppia (Ruppia maritima e Ruppia cirrhosa), denominadas vulgarmente por espécies do género
Potamogeton (P. pectinatus, P. nodosus e P. crispus), juntamente com algumas algas. Ao sapal baixo
segue-se uma zona onde predominam halófitas da família Chenopodiaceae, como por exemplo a
Salicórnia

(Salicornia ramosissima), a Gramata-branca (Halimione portucaloides) e a Arthrocnemum
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perenne. Em zonas de sapal alto, as espécies mais frequentes são o Junco-marítimo (Juncus maritimus) e o
Triângulo (Scirpus maritimus).
Os sapais são habitats altamente produtivos, ricos em nutrientes, nutrientes esses que são trazidos pelo
constante fluxo das marés, pelos sedimentos provenientes da zona continental e pela própria
decomposição da biota. Para além da grande quantidade de nutrientes, as águas dos sapais, pela
profundidade reduzida e a consequente penetração da luz, permitem uma actividade fotossintética
intensa e quase contínua (Alves et al., 1998; Pinho et al., 2003). Desta forma, os sapais são áreas com um
elevado valor ecológico, funcionando como viveiro ou maternidade para uma grande variedade de
moluscos, crustáceos e peixes e constituindo um habitat importante para espécies de aves sedentárias
que neles habitam e nidificam, e de aves migradoras que elegem estas áreas como locais de paragem,
repouso e alimentação. Para além do papel ecológico, os sapais têm ainda um papel preponderante como
elemento modelador da paisagem (AMRIA, 2008).
Assim, destaca-se uma comunidade faunística diversificada associada ao habitat de sapal, nomeadamente
aves aquáticas: a Garça-vermelha (Ardea purpurea), a Narceja-comum (Gallinago gallinago), a Galinha-deágua (Gallinula chloropus) e o Frango-de-água (Rallus aquaticus), são alguns exemplos.
As praias de vasa e lodo que ficam a descoberto na maré-baixa são também locais de alimentação de uma
grande variedade de aves aquáticas, que têm na macrofauna bentónica existente uma fonte de alimento
diversificada: Maçaricos (Limosa spp.), Pilritos (Calidris spp.), Ostraceiros (Haematopus ostralegus),
Alfaiates (Recurvirostra avossetta), Bôrrelhos (Charadrius spp.).
No que se refere a estatutos de protecção ecológica, este habitat possui manchas de vegetação que se
podem integrar nalguns habitats de importância comunitária listados no Anexo B-I do D.L. 49/2005, a
saber: “Prados de Spartina (Spartinion maritimae)” (1320) e “Prados salgados atlânticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae)” (1330), prados-juncais higrófilos, sub-halófilos, com elevado grau de
cobertura de juncáceas e gramíneas.
Na área de estudo os sapais têm sofrido reduções, em resultado da realização de aterros e obras de
drenagem para expansão de terrenos agrícolas e para construção de acessos e estradas, nomeadamente
no Canal de Ovar e em ambas as margens do Canal de Mira e no Canal de Navegação. A vegetação
encontra-se degradada, principalmente ao nível das comunidades de junco que apresentam, em algumas
zonas, manchas descontínuas e muito esparsas, tendo o junco um crescimento atrofiado e sintomas de
apodrecimento. Em algumas zonas este processo conduziu ao desaparecimento do coberto vegetal.
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Na ausência do Plano, prevê-se a manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as
comunidades vegetais identificadas.
•

Salinas

As salinas integram um conjunto mais ou menos complexo de valas, canais, tanques e lagoas de
decantação e evaporação separadas por diques, taludes e marachas colonizadas quer pela vegetação
típica dos sapais, quer por vegetação arbustiva destes meios. As condições ambientais existentes neste
habitat – sobretudo o encharcamento e a elevada salinidade – limitam a ocorrência de grande número de
espécies. O elenco florístico destas áreas é pouco diversificado, estando a Gramata-branca (Halimione
portulacoides) e a Salicórnia (Salicornia ramosissima) entre as espécies mais frequentes.
Apesar da fraca diversidade florística, as salinas possuem um valor ecológico elevado. Fornecem refúgio e
alimentação suplementar para as espécies de limícolas invernantes, nos períodos de preia-mar, tais como
o Pilrito-comum (Calidris alpina), a Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) e o Alfaiate (Recurvirostra
avosetta). Fornecem também condições favoráveis para a nidificação de algumas limícolas, como a Pernalonga (Himantopus himantopus) e o Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus).
As salinas na área de incidência deste estudo têm vindo a degradar-se gradualmente não só pelo
abandono da exploração de sal mas também pela destruição dos seus muros em resultado do aumento da
velocidade das correntes nos canais de navegação. Tem também ocorrido uma diminuição efectiva da área
de salinas devido à sua reconversão em tanques de piscicultura.
Na ausência do Plano, a tendência de evolução deste habitat será negativa, devido à possibilidade de
abandono total da extracção de sal e devido aos efeitos das correntes nos muros de protecção, o que
poderá levar à degradação total das salinas.
•

Galerias/bosquetes ripícolas

Estes habitats ripícolas são habitats de extrema relevância ecológica. As galerias ripícolas caracterizam-se
por uma vegetação arbórea mais densa e estruturada ao longo de troços estáveis de cursos de água. Os
bosquetes ripícolas desenvolvem-se ao longo de canais em zonas não inundáveis mas próximas da água.
Na área do Plano identificam-se algumas áreas deste habitat, com estado de conservação variável.
A vegetação ripícola ou de margem é bastante importante, pois desempenha uma função ecológica de
fixação e manutenção das margens, bem como de regularização e retenção de águas em picos de cheia,
sendo responsável pela retenção de sedimentos e pela remoção de nutrientes dissolvidos (principalmente
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nitratos) provenientes das águas de escorrência de zonas agrícolas, controlando a eutrofização. A
vegetação ripícola providencia também alimento para as cadeias alimentares dos cursos de água, sob a
forma de matéria orgânica alóctone (principalmente folhas), ao mesmo tempo que funciona como
regulador do grau de insolação do leito e do regime de temperatura da água.
Ao longo das linhas de água, a vegetação ripícola desempenha ainda um importante papel no
funcionamento dos ecossistemas associados, proporcionando habitats de alimentação, abrigo, repouso e
reprodução para um grande número de espécies terrestres, aquáticas e anfíbias, muitas delas com
estatuto de conservação (Alves et al., 1998; Pinho et al., 2003). O habitat ripícola desempenha também
ainda uma importante função de corredor ecológico ao permitir o contacto entre populações faunísticas,
essencial para a manutenção de uma diversidade genética elevada, que garanta a permanência das
espécies em caso de flutuações ambientais do meio. A manutenção das galerias ripícolas tem ainda uma
importância fundamental na valorização da paisagem e na produtividade dos cursos de água com
interesse piscatório (DGRF, s.d.).
As espécies arbóreas mais encontradas neste habitat são, na maioria, caducifólias e resistentes à
submersão pelas cheias, regenerando facilmente os ramos danificados, tais como os Amieiros (Alnus
glutinosa, Frangula alnus), os Choupos (Populus alba, Populus nigra), os Salgueiros (Salix alba, Salix
atrocinerea), os Freixos (Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia), os Ulmeiros (Ulmus minor), o Loureiro
(Laurus nobilis) e o Carvalho-roble (Quercus robur). Como espécies arbustivas e trepadeiras estão
presentes – o Pilriteiro (Crataegus monogyna), as Silvas (Rubus spp.), a Madressilva (Lonicera
periclymenum), a Corriola-das-sebes (Calystegia sepium), entre outras.
A estrutura e composição das comunidades vegetais existentes nestes habitats permitem enquadrá-lo em
tipologias descritas para os habitats de interesse comunitário:
•

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (92A0);

•

Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion minoris) (91F0);

•

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*) – habitat prioritário.

As galerias ripícolas são caracterizadas por um elenco faunístico diverso, constituído por várias espécies
com elevado valor conservacionista, nomeadamente: anfíbios, entre os quais a espécie Rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi); répteis, tais como o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a
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Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica); aves, entre as quais o Guarda-rios (Alcedo atthis), a Garçavermelha (Ardea purpurea) e a Águia-pesqueira (Pardion baliaetus).
O grau de conservação dos habitats ripícolas existentes na área do Plano é razoável mas, nalgumas áreas,
chega a comprometer as funções ecológicas desempenhadas por estes habitats. De facto, a continuidade
dos corredores ripícolas é muitas vezes interrompida na área de estudo por campos de cultivo, que
aproveitam os solos produtivos dos leitos de cheia, quebrando o continuum ecológico existente na
vegetação e facilitando a entrada de sub-produtos de origem agrícola no meio aquático. A fragmentação
dos corredores ripícolas provoca o isolamento dos indivíduos e a diminuição da diversidade, ficando
apenas espécies com maiores facilidades de dispersão.
A degradação da vegetação ripícola tem impactos negativos ao nível das funções de estabilização e
protecção das margens, ao nível da filtração de poluição difusa, ao controlo das cheias, à regularização
climática e a alterações do grau de insolação do leito. Este último aspecto poderá levar a um aumento do
nível de eutrofização das águas, comprometendo a persistência dos pegos durante o período do Verão,
afectando muitas das espécies, sobretudo de anfíbios, que dependem da sua existência (DGRF, s.d.).
De acordo com o PROF Centro-Litoral, uma das medidas de intervenção na Sub-região homogénea onde
grande parte da área de incidência do PREIVRA se insere (Sub-região homogénea Ria e Foz do Vouga) é a
conservação/restauração das galerias ripícolas que representam um potencial para a manutenção e
fomento de corredores ecológicos (DGRF, s.d.).
•

Sistema de bocage

O “Bocage” é um sistema misto constituído por pastagens, áreas alagáveis e arrozais. Neste sistema, a
vegetação arbórea é dominada por Amieiros (e.g. Frangus alnus) e pelo Salgueiro-preto (Salix atrocinerea).
Nas sebes, que delimitam campos de pastagens, arrozais e outras culturas de regadio, a diversidade
florística é maior, ocorrem espécies semelhantes às descritas para os habitats ripícolas.
Nas áreas de pastagens, a composição da vegetação varia entre o estado natural, apenas modelado pela
acção do pastoreio, até estados mais alterados pela introdução de espécies através de sementeira. Nestas
áreas é possível encontrar o Trevo-rasteiro (Trifolium repens), o Saramago (Raphanus raphanistrum), o
Azevém (Lolium multiflorum), as Campaínhas (Campanola lusitanica), o Pampilho-de-micão (Coleostephus
myconis), a Soagem (Echium plantagineum), entre outras espécies de herbáceas.
O habitat “sistema de bocage” apresenta uma elevada diversidade florística e entomológica, possuindo
assim um valor ecológico elevado (Brito e Pereira, 2006). Esta elevada biodiversidade reflecte-se na
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comunidade ornitológica potencial ou efectivamente presente e que engloba Passeriformes,
Columbiformes, Cuculiformes, Ciconiidae, Ardeidae, Accipitrioformes, Falconiformes, Anatidae e
Charadriiformes. Entre os diversos taxa referidos, salientam-se o dos Passeriformes, pela sua maior
riqueza em espécies e elevada densidade de indivíduos. Entre eles destacam-se como grupo mais bem
representado os Motacillidae, os Paridae e os Sylvidae.
A biodiversidade elevada reflecte-se também na comunidade de anfíbios, que inclui a Rela-comum (Hyla
arborea) e a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), na comunidade dos répteis, que tem no
Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e na Cobra-de-água-viperina (Natrix maura) dois exemplos, e na
comunidade de mamíferos, da qual espécies como o Toirão (Mustela putorius) e a Lontra (Lutra lutra)
fazem parte.
Das ameaças à integridade ecológica deste habitat destacam-se as cheias e a salinização dos solos,
devido ao progressivo avanço das marés. Para além disso, a proximidade a aglomerados populacionais e a
indústrias de médio e elevado porte torna este habitat vulnerável à poluição de efluentes domésticos e
industriais. Outra das ameaças à integridade ecológica deste habitat prende-se com as alterações do uso
do solo, nomeadamente o abandono das culturas de arroz ou a conversão dos terrenos para cultura de
sequeiro.
Na ausência do Plano, prevê-se a manutenção dos factores de ameaça actualmente existentes sobre as
comunidades identificadas.
•

Caniçais e juncais

Este habitat corresponde a formações quase puras de Caniço (Phragmites australis) e de Junco (Juncus
effusus e Juncus maritimus), que ocorrem sobretudo em locais de baixa salinidade, fazendo a transição
para o meio terrestre e dulçaquícola. Para além do caniço e do junco, outras espécies são encontradas,
tais como o Junco-marreco (Eleocharis palustris) e a Tábua (Thypha latifolia).
Este habitat tem uma grande importância a nível ecológico para uma grande diversidade de fauna,
principalmente para as aves. Assim, encontram-se neste habitat passeriformes como a Garça-vermelha
(Ardea purpurea), a Felosa de Pallas (Locustella naevia), a Felosa-dos-juncos (Acrocephalus
schoenobaenus), o Rouxinol-pequeno-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus), o Rouxinol-grande-doscaniços (Acrocephalus arundinaceus), a Felosa-poliglota e aves sedentárias ou invernantes, como o
Frango-d'água (Rallus aquaticus) o Rouxinol-bravo (Cettia cetti), a Felosa-real (Acrocephalus
melanopogon), a Felosa-comum (Phylloscopus collybita) e o Chapim-de-faces-pretas (Remiz pendulinus).
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Os caniçais são também importantes para os anfíbios, e, neste sentido, podemos encontrar espécies como
a Rã-ibérica (Rana iberica) e o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi).
Os caniços e os juncos são tradicionalmente cortados e usados em camas para o gado, sendo convertidos
posteriormente em fertilizante utilizado nos terrenos de cultivo ou, mais recentemente, para atar os ramos
das videiras durante a poda na zona do Douro (Brito e Pereira, 2006). O corte sazonal precoce do
junco/caniço, bem como os incêndios nos juncais/caniçais constituem ameaças sobre estes habitats e as
espécies que deles dependem (AMRIA, 2008). Outras ameaças à integridade ecológica deste habitat são
as cheias e a salinização dos solos, devido ao progressivo avanço das marés. A elevada salinidade é
responsável pela destruição das plantas de caniçal, ao passo que as cheias são responsáveis pela
destruição das áreas de nidificação de algumas espécies, com particular destaque para a Garça-vermelha,
cujos ninhos são construídos nas zonas de caniçal (Brito e Pereira, 2006).
•

Sistemas agrícolas: hortas e pomares

Estes habitats agrícolas desenvolvem-se sobretudo nos terrenos localizados na proximidade dos
aglomerados populacionais. Aí pratica-se uma agricultura de regadio, baseada em pequenas hortas,
pomares e algumas vinhas de pequenas dimensões.
As hortas e pomares são biótopos semi-naturais, estabelecidos e geridos por intervenção humana. A sua
presença e manutenção são relevantes para algumas espécies da fauna, que beneficiam das suas
características ecológicas. No entanto, no que se refere ao coberto vegetal e às comunidades presentes, o
seu valor é reduzido, sendo que, para além das espécies cultivadas, as espécies de ocorrência espontânea
são usualmente herbáceas arvenses – espécies que habitam predominantemente os terrenos de uso
agrícola – e/ou herbáceas ruderais – espécies que podem ser encontradas em diversos locais mais ou
menos alterados pela acção humana, tais como bermas de caminhos, imediações de lixeiras ou campos
abandonados sujeitos a intervenção humana (Pinho et al., 2003).
São inúmeras as espécies herbáceas que podem ser observadas nestes sistemas agrícolas. Alguns
exemplos são: o Trevo-rasteiro (Trifolium repens), a Dedaleira (Digitalis purpurea), o Malmequer
(Chrysanthemum coronarium), o Trevo-azedo (Oxalis pescaprae), o Pampilho-de-micão (Coleostephus
myconis), a Soagem (Echium plantagineum).
No que diz respeito à fauna, as espécies potencialmente presentes nos sistemas agrícolas com estas
características são antropófilas e sem estatuto de conservação relevante, como alguns passeriformes e
micromamíferos de ocorrência comum.
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•

Águas livres (água doce ou salobra)

Este tipo de habitat engloba todos os corpos de água existentes na área de incidência do PREIVRA,
incluindo toda a laguna da Ria de Aveiro com os seus canais e esteiros, os charcos permanentes, lagunas
costeiras e as lagoas de água doce ou fracamente salobra.
O grau de salinidade, a mineralização, a temperatura, o nível da água e o grau de turbidez, bem como as
influências antrópicas, são alguns factores condicionantes das comunidades vegetais que podem ser
encontradas nestes habitats (Leite, 1994; Pinho et al., 2003). Alguns cursos de água possuem carácter
intermitente, podendo secar total ou parcialmente em alguns períodos do ano. As diferenças ao nível da
corrente, por outro lado, são particularmente importantes para as comunidades vegetais que se
conseguem fixar nestas águas: as comunidades enraizadas na vaza do fundo conseguem fixar-se em
habitats com correntes enquanto as comunidades vegetais flutuantes, não enraizadas no fundo, são
predominantes em habitats de águas mais paradas (Alves et al., 1998; Pinho et al., 2003).
Ao nível das águas dulçaquícolas (ou fracamente salobras), distinguem-se várias comunidades aquáticas
consoante o nível de movimento das águas e a concentração de nutrientes:
- Águas paradas, pobres em nutrientes (oligotróficas);
- Águas paradas ou com corrente reduzida, com concentrações moderadas de nutrientes orgânicos e
inorgânicos (mesotróficas): a vegetação que potencialmente se desenvolve nestes habitats inclui-se
principalmente nas classes Potametea e Phragmiti-Magnocaricetea, com destaque para a Erva-pinheirinha
(Myriophyllum aquaticum) e para o Limo-mestre (Potamogeton pectinatus), submerso e enraizado no
fundo.
- Águas paradas ou com corrente reduzida, ricas em nutrientes (eutróficas) com vegetação flutuante como
as Lentilhas-de-água (Lemna gibba e Lemna minor), a Azola (Azolla filiculoides) e o Jacinto-aquático
(Eichhornia crassipes) e com vegetação enraizada com folhas flutuantes na superfície da água, caso do
Golfão-branco (Nymphaea alba).
A estrutura e composição das comunidades vegetais existentes nestes habitats permitem enquadrá-los
em tipologias descritas para os habitats de interesse comunitário, nomeadamente:
•

Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition (3150),
correspondentes às comunidades que ocupam o espelho de água;
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•

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae)

•

(3110);
Laguna costeira de água salobra (1150*) – habitat prioritário.

Ao nível das águas com maior salinidade, encontram-se fundamentalmente manchas de vegetação imersa
constituídas por plantas vasculares das famílias Zosteraceae e Potamogetonaceae (Zostera spp., Ruppia
spp. e Potamogeton spp.) e não vasculares das famílias Charophyceae (Chara spp.) e Ulvaceae
(Enteromorpha spp. e Ulva spp.), que constituem o moliço (Carrabau, 2005).
Nestes habitats as principais ameaças documentadas são os problemas de eutrofização resultantes da
entrada excessiva de nutrientes nas massas de água (principalmente as águas doces), a proliferação de
espécies oportunistas (principalmente da flora e ictiofauna) e a poluição da água resultante de fontes
domésticas e industriais.

(b) Espécies protegidas

A área de incidência do PEIRVRA contempla três sítios de importância comunitária, uma reserva natural e
uma zona de protecção especial, pelo que as espécies da fauna e flora potencial ou efectivamente
ocorrentes são diversas e muitas delas possuem estatuto de protecção elevado. Neste capítulo destacamse as espécies com maior importância conservacionista e as espécies com estatuto de ameaça
preocupante (quase ameaçado, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo), potencial ou
efectivamente ocorrentes na área de estudo.
No que diz respeito aos valores florísticos, salientam-se 13 espécies protegidas ao abrigo da Directiva
Habitats (Anexos V, IV e/ou II), incluindo 1 espécie com estatuto de conservação prioritário – Jasione
lusitanica, das quais 8 têm estatuto vulnerável, 2 estão em perigo de extinção e 1 é considerada rara. Das
espécies listadas com ocorrência potencial na área do Plano:
•

7 espécies listadas estão incluídas no Anexo B-II (espécies de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação) do DL nº 49/2005 de 24 de
Fevereiro;

•

As espécies Iris lusitanica, Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus e Ulex densus estão
incluídas no Anexo B-V (espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou
colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão) do mesmo decreto;

•

Um total de nove espécies está incluído no Anexo B-IV (espécies animais e vegetais de interesse
comunitário que exigem uma protecção rigorosa) do mesmo decreto;
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No Quadro IV.1 indicam-se as espécies da flora com maior interesse do ponto de vista da conservação na
área de incidência do Plano. No Quadro IV.2 são apresentados os principais factores de ameaça para as
comunidades florísticas potencialmente existentes na área de incidência do Plano.
As espécies Iberis procumbens ssp. microcarpa, Myosotis lusitanica, Silene longicilia, Verbascum
litigiosum são endemismos lusitanos enquanto que a espécie Jasione lusitanica é um endemismo ibérico,
do litoral oeste da Península Ibérica. Esta espécie, devido à sua reduzida e fragmentada área de ocupação,
encontra-se significativamente ameaçada (ICN, 2006a).

Quadro IV.1 – Espécies de flora com interesse conservacionista na área de incidência do Plano

Espécie
Nome científico

Nome vulgar

E.C.

Iberis procumbens ssp. microcarpa

Rasmano

V

Iris lusitanica

Lírio amarelo-dos-montes

D.H.

A.C.

II, IV

DM

V

V

Jasione lusitanica*

V

II, IV

BE / SJ

Limonium multiflorum

V

II, IV

DM

V

II, IV

DM

V

DM

Myosotis lusitanica
Narcissus bulbocodium

Campaínha-amarela

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

V

DM / SJ

Senecio lagascanus spp. lusitanicus

E

IV

DM

Silene longicilia

V

II, IV

DM

Spiranthes aestivalis

E

IV

BE / DM

Thorella verticillatinundata

V

II, IV

DM

V
R

II, IV
V

DM
DM / RV

Verbascum litigiosum
Ulex densus

Verbasco-de-flores-grossas
Tojo-gatunha

Legenda: E.C. – Estatuto de Conservação: E – Em perigo de extinção; V – Vulnerável; NA – Não ameaçada; Ind – Indefinido
(ausência de informação); R- rara D.H. – Directiva Habitats: II – anexo II (anexo B-II do Dec-Lei 49/2005); IV – anexo IV (anexo
B-IV do Dec-Lei 49/2005). *espécie prioritária de acordo com a Directiva Habitats (Dec Lei 49/2005). A.C. – Áreas classificadas:
DM – SJ – Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto; BE – SIC Marrinha de Esmoriz; DM – SIC Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas; RV – SIC Rio Vouga. Fontes: Dray (1985); SNPRCN (1990); ICN (2006)

Quadro IV.2 – Factores de ameaça sobre as comunidades florísticas da área de incidência do PREIVRA

Grupo(s) mais

Factor de ameaça
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afectado(s)

Erosão costeira

Geral (Perda de habitat)

Urbanização desordenada nos sistemas dunares / circulação de pessoas

Comunidades dunares

(pisoteio) e veículos

(Degradação de habitat)
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Grupo(s) mais

Factor de ameaça

afectado(s)

Extracção de inertes

Comunidades dunares

Pressão urbanística e turística

Geral (Perda de habitat)

Incêndios florestais

Comunidades florestais

Plantas invasoras/exóticas

Geral

Salinização dos solos

Caniçais
Comunidades aquáticas
e ripícolas

Eutrofização e drenagem das lagoas

de origem industrial ou urbana e escorrências de campos agrícolas)

Comunidades aquáticas
(e.g. macrófitas)

Obras de regularização das margens das linhas de água

Comunidades ripícolas

Perda da qualidade da água (poluição por descargas de efluentes não tratados

Muito embora a importância florística da área de incidência do Plano não se restrinja às espécies acima
identificadas, considera-se que os esforços de conservação dirigidos a estas espécies terão efeitos
positivos no conjunto das espécies com relevo conservacionista que aqui ocorrem.

No que diz respeito aos valores faunísticos destacam-se, a área de incidência do Plano reúne 62 espécies
faunísticas protegidas por legislação comunitária, a saber: 3 espécies de invertebrados; 8 espécies de
ictiofauna; 12 espécies de herpetofauna; 32 espécies de aves; e 7 espécies de mamíferos. Dessas
espécies:
•

13 espécies estão incluídas no Anexo B-II (espécies de interesse comunitário cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação) do DL nº 49/2005 de 24 de Fevereiro;

•

5 espécies integram o Anexo B-V (espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão) do
mesmo decreto;

•

15 espécies estão incluídas no Anexo B-IV (espécies animais e vegetais de interesse comunitário
que exigem uma protecção rigorosa) do referido decreto;

•

32 espécies de aves estão protegidas pelo Anexo A-I da Directiva Aves (espécies de aves de
interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial);

No elenco faunístico potencialmente ocorrente ocorrem 38 espécies com estatuto de ameaça preocupante
(quase ameaçado, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo), 2 das quais pertencem à herpetofauna,
6 à ictiofauna e 30 inserem-se no grupo da avifauna.
No Quadro IV.3 indicam-se as espécies faunísticas com maior interesse do ponto de vista da conservação
na área de incidência do Plano.
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No que diz respeito aos endemismos, 4 espécies da herpetofauna listada no Quadro IV.3 são endemismos
ibéricos: a Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi), a Rã-ibérica (Rana iberica) e o Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) (Loureiro et al., 2008).
No caso dos peixes, das espécies listadas de importância conservacionista, quatro são endemismos
ibéricos: o Barbo-do-norte (Barbus bocagei), a Boga-comum (Chondrostoma polylepis), o Ruivaco (Rutilus
macrolepidotus), e o Bordalo (Rutilus albernoides).
Quadro IV.3 – Espécies da fauna com interesse conservacionista na área de incidência do Plano

Espécie
Nome científico
Invertebrados
Coenagrion mercuriale
Unio crassus
Unio elongatulus
Ictiofauna
Alosa alosa
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Barbus bocagei
Chondrostoma polylepis
Lampreta planeri
Petromyzon marinus
Rutilus alburnoides
Rutilus macrolepidotus
Herpetofauna
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Lacerta schreiberi
Mauremys leprosa
Pelobates cultripes
Rana iberica
Podarcis hispanica
Rana perezi
Triturus marmoratus
Avifauna
Accipiter gentilis
Alcedo atthis
Anas strepera
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Nome vulgar

E.C.

D.H./

A. C.

D.A.

Libelinha

II

DM

Mexilhão-de-rio-pequeno
Mexilhão-de-rio

II
V

RV
RV

II
II

Sável
Savelha
Enguia-europeia
Barbo-do-norte
Boga-comum
Lampreia-de-rio
Lampreia-marinha
Bordalo
Ruivaco

EN
VU
EN
LC
LC
CR
VU
VU
LC

V
II
II
II
II
II

RV
RA
RA
RV
RV
BE / DM / RV
DM / RV
RV
RV

Sapo-parteiro comum
Sapo-corredor
Salamandra-lusitânica
Rã-de-focinho-pontiagudo
Rela
Lagarto-de-água
Cágado mediterrânico
Sapo-de-unha-negra
Rã-ibérica
Lagartixa-ibérica
Rã-verde
Tritão-marmorado

LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

IV
IV
II, IV
IV
IV
II, IV
II, IV
IV
IV
IV
V
IV

DM / RV / SJ
DM
RV
BE / DM
DM
DM / RV
DM
DM
DM / RV
SJ
DM
DM / RV / SJ

Açor
Guarda-rios

VU
LC

A-I

SJ
SJ / RA

Frisada

VU

SJ
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Espécie
Nome científico

Nome vulgar

E.C.

D.H./

A. C.

D.A.

Anas querquedula
Ardea purpurea
Ardeola ralloides

Marreco
Garça-vermelha
Papa-ratos

VU
EN
CR

A-I
A-I

SJ
RA
RA

Aythya nyroca*

Zarro-castanho

RE

A-I

SJ

Calidris alpina spp. schinzii

Pilrito-de-peito-preto
Pilrito-escuro

LC
EN

A-I

RA
SJ

Noitibó
Borrelho-de-coleirainterrompida

VU

A-I

RA

LC

A-I

SJ / RA

Borrelho-grande-de-coleira

LC

Chlidonias hybridus
Gaivina-dos-pauis
Ciconia ciconia
Cegonha-branca
Circus aeruginosus
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
Egretta garzetta
Garça-branca
Elanus caeruleus
Peneireiro-cinzento
Gavia stellata
Mobelha-pequena
Himantopus himantopus
Perna-longa
Ixobrychus minutus
Garça-pequena
Larus melanocephalus
Gaivota-do-mediterrânico
Limosa lapponica
Fuselo
Lullula arborea
Cotovia-pequena
Luscinia svecica
Pisco-de-peito-azul
Melanitta nigra
Negrola
Milvus migrans
Milhafre-preto
Netta rufina
Pato-de-bico-vermelho
Pandion haliaetus
Águia-pesqueira
Philomachus pugnax
Combatente
Phoenicopterus ruber
Flamingo
Platalea leucorodia
Colhereiro
Plegadis falcinellus
Maçarico-preto
Pluvialis apricaria
Tarambola-dourada
Recurvirostra avosetta
Alfaiate
Sylvia undata
Felosa-do-mato
Sterna hirundo
Andorinha-do-mar-comum
Sterna albifrons
Andorinha-do-mar-anã
Sterna sandvicensis
Garajau-comum
Passeriformes mgradores de matos e bosques
Passeriformes mgradores de caniçal e galerias ripícolas

CR
LC
VU
LC
NT

Calidris maritima
Caprimulgus europaeus
Charadrius alexandrinus
Charadrius hiaticula

Mamíferos
Eptesicus serotinus
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Lutra lutra
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LC
VU
LC
LC
LC
LC
EN
LC
EN
CR
EN
VU
EN
RE
LC
NT
LC
EN
VU
NT

SJ
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I

RA
RA
SJ / RA
SJ / RA
RA
RA
RA
RA
SJ
RA
RA
RA
RA
SJ / RA
SJ
RA
RA
RA
RA
RA
SJ / RA
RA
SJ / RA
SJ
SJ / RA
RA
SJ / RA
SJ / RA

Morcego-hortelão
Gineta
Sacarrabo

LC
LC
LC

IV
V
V

DM
DM
DM

Lontra

LC

II, IV

DM / RV
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Espécie
Nome científico
Mustela putorius
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus

Nome vulgar
Toirão
Morcego-anão
Morcego-orelhudo-castanho

E.C.
DD
LC
DD

D.H./

A. C.

D.A.
V
IV
IV

DM
DM
DM

Legenda: E.C. – Estatuto de Conservação: I – Indeterminado; CT – Comercialmente ameaçado; RE – Regionalmente extinto; CR
– Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante. ; DD – Informação
insuficiente. D.H. – Directiva Habitats: II – anexo II (anexo B-II do Dec-Lei 49/2005); IV – anexo IV (anexo B-IV do Dec-Lei
49/2005). D.A. – Directiva Aves: A-I – anexo I (anexo A-I do Dec-Lei 49/2005). *espécie prioritária de acordo com a Directivas
Habitats/Aves (Dec-Lei 49/2005). (a) – espécie acidental (de ocorrência rara ou muito rara). A.C. – Áreas classificadas: DM – SJ
– Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto; BE – SIC Marrinha de Esmoriz; DM – SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas; RV –
SIC Rio Vouga. Nomes de espécies a negrito – espécies alvo de orientações de gestão. Fontes: Cabral et al. (2008); ICN (1993);
ICN (2006); Loureiro et al. (2008)

No Quadro IV.3 destacam-se as espécies de avifauna alvo de orientações de gestão no âmbito da ZPE da
Ria de Aveiro. De facto, a ZPE da Ria de Aveiro deve a sua classificação à presença de várias espécies
protegidas por legislação comunitária e/ou com estatuto de ameaça. De acordo com a cartografia do PSRN
2000, é possível assinalar as principais espécies de avifauna ao nível dos principais áreas de intervenção
do PEIRVRA:
Canal de Mira: Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Milvus migrans, Melanitta nigra, Calidris
alpina, Sterna albifrons;
Canal de Ílhavo: Passeriformes migradores de matos e bosques, Circus aeruginosus, Milvus migrans,
Himantopus himantopus, Pandion haliaetus;
Canal da Murtosa: Passeriformes migradores de matos e bosques, Passeriformes migradores de caniçal e
galerias ripícolas; Circus aeruginosus, Milvus migrans, Himantopus himantopus, Pandion haliaetus,
Charadrius alexandrinus, Charadrius hiaticula, Ardea purpurea, Calidris alpina, Ixobrychus minutus, Sterna
albifrons, Recurvirostra avosetta;
Canal de Ovar: Passeriformes migradores de caniçal e galerias ripícolas; Circus aeruginosus, Platalea
leucorodia, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Milvus migrans, Ardea purpurea, Calidris alpina,
Ixobrychus minutus, Sterna albifrons;
Pateira de Frossos/Pateira de Fermentelos: Passeriformes migradores de matos e bosques, Passeriformes
migradores de caniçal e galerias ripícolas; Milvus migrans, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus;
Salinas (área correspondente ao Salgado de Aveiro): Passeriformes migradores de matos e bosques;
Charadrius hiaticula, Platalea leucorodia, Milvus migrans, Calidris alpina, Himantopus himantopus, Sterna
albifrons, Recurvirostra avosetta, Pandion haliaetus.
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No Quadro IV.4 listam-se as espécies faunísticas com estados de conservação preocupantes, divididas em
cada grupo faunístico por classe de ameaça.

Quadro IV.4. – Espécies faunísticas com estatuto preocupante na área de intervenção
Grupo
Estatuto de ameaça
Nº espécies
Exemplos de espécies
Avifauna

Herpetofauna
Ictiofauna

Quase ameaçado

5

Recurvirostra avosetta

Vulnerável

8

Circus aeruginosus

Em perigo

6

Ardea purpurea

Criticamente em perigo

3

Pandion haliaetus

Quase ameaçado

1

Discoglossus galganoi

Vulnerável

1

Chioglossa lusitanica

Vulnerável

3

Petromyzon marinus

Em perigo

2

Anguilla anguilla

Criticamente em perigo

1

Lampreta planeri

Não obstante a escassez de informação específica relativa às ameaças que pendem sobre a maior parte
das espécies listadas de fauna, estão documentados diversos factores de ameaça às comunidades
faunísticas da área de incidência do Plano, em geral e a alguns grupos em particular (ICN, 2006; Loureiro
et al., 2008). Esses factores são apresentados no Quadro IV.5.

Quadro IV.5 – Factores de ameaça sobre as comunidades faunísticas da área de incidência do PREIVRA

Factor de ameaça

Grupo(s) mais afectado(s)

Erosão costeira

Geral (Perda de habitat)

Assoreamento da laguna

Geral (Perda de habitat)

Pressão urbanística e turística

Geral (Perda de habitat)

Perturbação directa associada a actividades humanas (ruído, impacto
visual)
Urbanização desordenada nos sistemas dunares / circulação de
pessoas e veículos
Abandono das salinas; perturbação elevada nas pisciculturas
Modificação da morfologia do leito do rio e destruição da vegetação
ripícola associada à extracção de inertes e à regularização dos sistemas
hídricos
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Factor de ameaça

Grupo(s) mais afectado(s)

Sobre-exploração dos recursos hídricos (diminuição dos caudais)
Perda da qualidade da água (poluição por descargas de efluentes não
tratados de origem industrial ou urbana e escorrências de campos
agrícolas)

Peixes
Aves; Fauna aquática
(Invertebrados; Peixes)

Aumento da utilização de agroquímicos

Aves; Quirópteros

Incêndios florestais

Geral (Perda de habitat)

Sobre-exploração dos recursos (artes de pesca ilegais, desrespeito por
períodos de defeso, caça ilegal)

Fauna aquática com interesse
comercial (Invertebrados;
Peixes); Espécies cinegéticas

Colisão e/ou electrocussão em linhas aéreas.

Aves

Abate ilegal; Envenenamento de iscos e carcaças para controlo ilegal
de predadores de espécies cinegéticas e pecuárias
Introdução de espécies não autóctones; expansão de espécies exóticas
Incêndios florestais; corte de povoamentos ou árvores onde as
espécies nidificam; reconversão para eucaliptal; destruição de ninhos

Aves de rapina
Geral
Aves
Invertebrados bentónicos; Aves

Dragagens no leito da Ria

aquáticas

Atropelamentos

Herpetofauna; Mamíferos

Deposições clandestinas de lixos e entulhos na orla terrestre da Ria

Geral

Drenagem e destruição de zonas húmidas e caniçais para
aproveitamento agrícola e pecuário; corte e queima de caniçais;

Aves; Herpetofauna

Implantação de estruturas em áreas circundantes às linhas de água.

Herpetofauna, Peixes, Aves

Efeitos de cheias e salinização dos solos no sistema de bocage

Aves

(c) Espécies exóticas
Na área de incidência do Plano destaca-se a existência potencial de um número significativo de espécies
exóticas com características invasoras (incluídas no Anexo-I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de
Dezembro, que regula a introdução na natureza de espécies não indígenas de flora e de fauna). De
assinalar também que as espécies do género Azolla (Azolla filiculoides; A. mexicana) constam também do
Anexo-III do mesmo decreto, que lista as espécies com risco ecológico conhecido. No Quadro IV.6. são
listadas as espécies de flora com características invasoras, potencial ou efectivamente presentes, na área
de incidência do Plano.
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Quadro IV.6. – Espécies de flora exóticas com características invasoras (espécies oportunistas) na área de
incidência do Plano, constantes do Anexo-I do Decreto-Lei n.º 565/99
Espécies
Nome científico

Nome vulgar

Descrição

Ocorrência principal

Espécie subarbustiva
rastejante perene

Sistema Dunar

Carpobrotus edulis

Chorão

Acacia dealbata
A. longifolia
A. melanoxylon
Hackea salicifolia

Mimosa
Acácia-de-espigas
Codeço-alto
Háquea

Trandescantia fluminensis

Tradescância

Azolla filiculoides
Azolla mexicana

Azola

Macrófita

Myriophyllum aquaticum

Pinheirinho-deágua

Macrófita

Elodea canadensis

Elódea

Macrófita

Eichhornia crassipes

Jacinto-aquático

Macrófita flutuante

Espécies arbustivas/
arbóreas perenes
Espécie arbustiva perene
Espécie herbácea rastejante
perene

Sistema Dunar; Matos
Litorais; Ao longo de linhas de
água
Matos Litorais
Galerias e Bosquetes Ripícolas
Águas Livres (Lagoas de água
doce); Sistema de Bocage
Águas Livres (Charcos,
Lagoas)
Águas Livres (Charcos,
Lagoas)
Águas livres (Dulçaquícolas)

Fontes: Marchante et al., 2005

No que diz respeito à fauna, foram identificadas algumas espécies não indígenas, constantes do Anexo I
do Decreto já referido, com ocorrência potencial na área de incidência do Plano, a saber: o Lagostimvermelho-da-louisiana (Procambarus clarkii), o Peixe-vermelho (Carassius auratus), o Góbio (Gobio gobio),
a Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss), a Carpa (Cyprinus carpio), o Achigã (Micropterus salmoides) e a
Gambúsia (Gambusia holbrooki), sendo que a única espécie faunística assinalada no Decreto com
características invasoras é a Gambúsia, que consta igualmente do Anexo-III do Decreto-Lei n.º 565/99.

(d) Espécies com interesse comercial

Na área de incidência do Plano destacam-se várias espécies com interesse comercial, não só ao nível da
fauna como também ao nível da flora.
O anelídeo Diopatra neapolitana, vulgarmente conhecido por “casulo” ou “sarradela”, representa um
recurso natural importante, sendo intensamente explorado para posterior comercialização como isco para
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a pesca. Esta espécie, que atinge grandes valores nos mercados paralelos locais, é uma poliqueta tubícola
que habita sobretudo nos sedimentos vasosos de baixa profundidade da Ria (MAOTDR, 2008).
Ao nível dos moluscos, a captura de bivalves como as amêijoas (Mulinia spp.; Venerupis pullastra) e o
berbigão (Cerastoderma edule) representa a pescaria mais importante na região lagunar, sendo a sua
produção destinada, quase na totalidade, para exportação, especialmente para Espanha. O berbigão, em
particular, representa um valor natural da Ria com elevado peso sócio-económico (Carrabau, 2005;
MAOTDR, 2008). O choco (Sepia officinalis), embora em menor extensão, é outro molusco com impacto
sócio-económico no sistema lagunar da Ria. A captura do choco ocorre quando esta espécie se aproxima
da costa para se reproduzir (Jorge e Sobral, 2004).
No que diz respeito aos crustáceos destaca-se o caranguejo-verde (Carcinus maenas), uma espécie
particularmente abundante na Ria de Aveiro e que sustenta uma actividade de pesca regular para as
populações ribeirinhas (Jorge e Sobral, 2004). No domínio da aquicultura, os invertebrados explorados são
o berbigão e a ostra (Crassostrea sp.). No que diz respeito à ictiofauna, são várias as espécies com
importância comercial na Ria de Aveiro, sendo a solha (Platichthys flesus), o linguado (Solea vulgaris), o
robalo (Dicentrarchus labrax), a tainha (Oedalechilus spp.) e a enguia (Anguilla anguilla) as espécies mais
importantes.
Com excepção da enguia, espécie migradora, as restantes espécies utilizam a Ria como um viveiro,
entrando na laguna onde permanecem um ou mais anos e depois regressando definitivamente ao mar
(Carrabau, 2005). No domínio da aquicultura, as produções dominantes são, para além do robalo, a
dourada (Sparus aurata) e, em menor extensão, o rodovalho (Scophthalmus rhombus) (PEIRVRA, 2008).
No que diz respeito aos habitats de água doce (ou com baixa salinidade), destacam-se ainda outras
espécies de ictiofauna com valor comercial, como o achigã (Micropterus salmoides) e a truta arco-íris
(Oncorhynchus mykiss), ambos espécies introduzidas, e também o sável (Alosa alosa) e a savelha (Alosa
fallax), espécies autóctones.
Ao nível da flora existem também espécies com algum interesse comercial, nomeadamente as espécies
que integram o moliço, a designação local para o conjunto da vegetação imersa presente nalgumas zonas
da laguna da Ria: plantas vasculares das famílias Zosteraceae e Potamogetonaceae (Zostera spp., Ruppia
spp. e Potamogeton spp.) e não vasculares das famílias Charophyceae (Chara spp.) e Ulvaceae
(Enteromorpha spp. e Ulva spp.) (Carrabau, 2005).
No Quadro IV.7 estão listadas as espécies (nome científico, nome vulgar) com valor comercial na Ria de
Aveiro.
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Quadro IV.7 – Lista das espécies de fauna com valor comercial na Ria de Aveiro

Nome científico

Nome vulgar

Invertebrados
FILO ANNELIDA – CLASSE POLYCHAETA
Diopatra neapolitana

Casulo; sarradela

FILO MOLLUSCA – CLASSE BIVALVIA
Mytilus galloprovincialis

Mexilhão-do-mediterrâneo

Cerastoderma edule

Berbigão-vulgar

Venerupis pullastra

Amêijoa-macha

Ruditapes decussatus

Amêijoa-boa

Mulinia spp.

Amêijoa-rainha

Spisula solida

Amêijoa-branca

Scrobicularia plana

Lambujinha

Crassostrea sp

Ostra

FILO MOLLUSCA – CLASSE CEPHALOPODA
Sepia officinalis

Choco-vulgar

FILO ARTHROPODA – CLASSE CRUSTACEA
Artemia sp.

Camarão da salmoura ; caramujel

Carcinus maenas

Caranguejo-verde

Polybius henslowi

Caranguejo

Ictiofauna
Platichthys flesus
Solea vulgaris
Dicentrarchus labrax
Anguilla anguilla

Solha
Linguado
Robalo
Enguia

Oedalechilus spp.
Scophthalmus rhombus

Rodovalho

Sparus aurata

Dourada

taínha

Fontes: Carrabau, 2005; Jorge e Sobral, 2004; PBH do Rio Vouga (CCDRC, 1999); MAOTDR, 2008
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Anexo V – Pareceres sobre a Proposta de Definição de
Âmbito
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Introdução
Seguidamente, reproduzem-se os pareceres sobre a Proposta de Definição de Âmbito (datada de Junho de
2009) emitidos pelas seguintes entidades:
i.

Município de Aveiro;

ii.

ARH do Centro – Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P.;

iii.

SIMRIA – Sistema Intermunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro;

iv.

Município de Ílhavo;

v.

Município de Sever do Vouga;

vi.

IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.;

vii.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Centro;

viii.

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.

ix.

Município de Vagos;

x.

Município de Oliveira do Bairro;

xi.

Administração do Porto de Aveiro, S.A.;

xii.

INAG – Instituto da Água, I.P.;

xiii.

CCDR Centro – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;

xiv.

TP – Turismo de Portugal, I.P.;

xv.

Autoridade Marítima Nacional;

xvi.

Município de Ovar;

xvii.

Município de Águeda;

xviii.

Município de Estarreja;

xix.

Município de Mira.

xx.

Município de Espinho;

xxi.

APA – Agência Portuguesa do Ambiente;

xxii.

ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.;
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