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1.

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Melhoria da Produtividade do Terminal Portuário da
SAPEC em Setúbal.
O projecto em avaliação, que se encontra em fase de projecto de execução, será
constituído por um cais de expansão do terminal de granéis sólidos existente e pelas
infra-estruturas portuárias necessárias à movimentação dos produtos recebidos,
designadamente uma tremonha e um sistema de tapetes transportadores com destino ao
Parque Industrial SAPEC Bay, adjacente.
O promotor do projecto é a SAPEC Terminais Portuários S.A., actual concessionária do
Terminal Portuário da SAPEC em Setúbal.
Nos termos da legislação comunitária e nacional sobre a Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), o RNT é a peça que sintetiza e traduz numa linguagem não técnica os
aspectos mais relevantes do EIA e que dele faz parte integrante. O RNT é, assim, o
documento essencial na participação do público na tomada de decisão relativa à
implementação do projecto.
O EIA do Projecto de Melhoria da Produtividade do Terminal Portuário da SAPEC em
Setúbal foi elaborado pela TECNINVEST – Técnicas e Serviços para o Investimento,
S.A., no período de Março a Maio de 2006, com excepção das prospecções
arqueológicas subaquáticas, que tiveram lugar nos meses de Novembro e Dezembro de
2004.

2.

O PROJECTO

2.1

Enquadramento
O projecto em estudo constitui uma ampliação do terminal da SAPEC, localizado a
Sueste da cidade de Setúbal, no estuário do rio Sado.
Este terminal inclui dois cais: o primeiro, que foi concessionado em Julho de 1995 pela
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. (APSS), está especializado em
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granéis sólidos, e o segundo, concessionado em 2003 pela mesma entidade, está
direccionado para a recepção e manuseamento de granéis líquidos.
O cais de granéis sólidos é constituído por um muro-cais de 112 metros de comprimento
acrescido de um duque d’Alba (poste de amarração no estuário) com o objectivo de
flexibilizar a operação de navios com 200 metros de comprimento.
Este cais inclui um conjunto de equipamentos portuários para movimentação dos
granéis, incluindo duas gruas, três tremonhas, um tapete transportador de cais e um
sistema de transportadores que fazem a ligação do cais a um depósito vertical que por
sua vez descarrega para camião ou vagão.
O terminal de granéis líquidos é constituído por dois duques d'Alba de atracação, um
duque d'Alba de amarração e por um duque d'Alba técnico. Um passadiço metálico faz
a ligação entre os duques d'Alba de amarração e terra, suportando as tubagens de
trasfega. A instalação é complementada por um maciço de amarração em terra. O posto
de atracação permite a acostagem de navios até 190 metros de comprimento e calado
não superior a 10 metros.
2.2

Objectivos e Necessidade do Projecto
No início da vigência do prazo da concessão do cais de granéis sólidos (TPS), em Julho
de 1995, este terminal movimentava, em média, 360 000 toneladas por ano. Tendo em
consideração esses valores, foi estabelecido, para a concessão do TPS, um objectivo de
movimentação média anual de 615 000 toneladas.
O crescimento verificado no tráfego das cargas movimentadas, com a criação de filas de
espera das embarcações, foi determinante na justificação da necessidade do início do
projecto de um novo terminal, destinado a granéis líquidos, aproveitando-se, assim, a
oportunidade não só de aumentar a capacidade do TPS, como de especializar os dois
terminais.
No entanto, o crescimento verificado na movimentação anual de granéis, que atingiu
cerca de 1 000 000 de toneladas em 2004, veio na prática saturar o terminal de granéis
sólidos e absorver a capacidade libertada (cerca de 200 000 toneladas anuais) pela
transferência dos granéis líquidos para o respectivo terminal, entretanto construído.
Assim, o aumento do tráfego, aliado à perspectiva de uma ainda maior procura nos anos
futuros, conduziram a SAPEC Terminais Portuários a estudar o aumento da capacidade
do TPS, mediante a construção de um cais de expansão, localizado a jusante do cais de
granéis sólidos existente e estabelecendo contiguidade física com este.
A expansão permitirá a adequação da oferta à procura que se tem verificado no
segmento dos granéis sólidos para a indústria localizada na área de influência do porto.
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2.3

Projecto de Melhoria da Produtividade do Terminal Portuário da SAPEC
a) Características gerais
O Projecto de Melhoria da Produtividade do Terminal Portuário da SAPEC, em
Setúbal, refere-se à construção de um cais destinado à atracação e descarga de navios
graneleiros, que será instalado na continuidade do terminal existente.
O projecto situa-se na região de Lisboa (NUT II), sub-região Península de Setúbal,
distrito de Setúbal, concelho de Setúbal e freguesia do Sado (Figura 1).
Na Figura 2 mostra-se a localização do projecto em carta à escala 1:25 000 e na
Foto 1 é possível visualizar o local de implantação do cais de expansão.
A implementação do projecto permitirá a atracação e descarga de 37 navios, em
2007, e de 79 navios, em 2013, que irão movimentar os produtos indicados no
Quadro I.
Quadro I – Previsão da Quantidade de Produtos a Movimentar (t/ano)
Produtos
Clínquer
Calcário e Gesso
Soja
Carvão
Total

Ano
2007
771 763
100729
0
0
872 942

2013
1 189 500
155 250
400 000
150 000
1 894 750

A expedição destes produtos será feita por via rodoviária (160 000 t/ano a transportar
em 6 468 camiões-tanque) e ferroviária (390 000 t/ano a transportar em 872
comboios), sendo o remanescente enviado para o Parque Industrial da SAPEC Bay
através do tapete transportador a implementar entre este e o cais de expansão.
b) Cais
As características do cais foram definidas em função do navio de projecto
(Panamax), com fundos de -12,00 m (referido ao Zero Hidrográfico - ZH) e porte
bruto da ordem das 70 000 t.
O cais projectado terá 150 metros de comprimento e largura entre 50 e 60 metros,
permitindo as operações de descarga com grua móvel e o carregamento de viaturas
ou a transferência por meio de um transportador, que ligará o novo cais de acostagem
às diversas zonas das instalações industriais, existentes ou a construir no parque
industrial adjacente (SAPEC Bay).
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Área de Projecto

Foto 1 – Vista aérea das actuais instalações portuárias da SAPEC e da área de
implantação do cais de expansão

A ligação entre o cais de granéis sólidos existente e o cais de expansão será
executada por meio de um aterro com cerca de 10 metros de largura, que permitirá o
cruzamento de viaturas pesadas e/ou a circulação de quaisquer outros equipamentos.
A estrutura do cais será constituída por gabiões circulares de estacas prancha,
fechados na face anterior por conjuntos circulares, de modo a garantir um conjunto
fechado (Figura 3).
Os gabiões serão cheios no seu interior com solos arenosos; seguidamente, serão
colocadas estruturas drenantes (geodrenos) para consolidação dos lodos, cravadas
verticalmente e dispostas em malha, bem como um aterro de pré-carga, que permitirá
acelerar a consolidação dos lodos que ficarem dentro dos gabiões. Esta solução
construtiva permitirá minimizar o volume das dragagens, o que constitui uma mais
valia ambiental do projecto.
Na parte traseira dos gabiões será construído um aterro, executado a partir do aterro
de pré-carga acima referido, que irá constituir a plataforma de trabalho. Neste aterro
serão, também, colocados drenos de consolidação acelerada dos lodos.
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Figura 3 – Cais de Expansão da SAPEC

A parte superior do cais será formada por uma laje de betão armado, com a espessura
adequada à operação dos equipamentos portuários.
Os taludes formados do lado do rio serão revestidos com pedra de dimensões
adequadas, de modo a garantir a sua protecção ao efeito destrutivo das correntes e
ondulação, e na parte traseira do cais os taludes serão revestidos com cobertura
vegetal sobre uma malha de aço galvanizada, de modo a manter a sua estabilidade.
A jusante do cais, a cerca de 50 metros de distância, está previsto instalar um poste
de amarração (duque d’Alba) para navios de maior porte, em estacas de betão
armado encamisadas, sobre um maciço de betão armado.
c) Bacia de manobras
Actualmente, o TPS dispõe de uma área para manobra dos navios, com cerca de
600 metros de largura por 380 metros de comprimento (a partir das frentes-cais),
pelo que a instalação do cais de expansão imediatamente a jusante do actual TPS
implica o alargamento da bacia existente, de modo a assegurar a navegação em
condições de segurança.
Em face do tráfego previsto e de critérios e normas orientadoras neste domínio,
admitiu-se adequada a constituição de uma bacia de manobra, correspondente a um
círculo com raio de 200 metros centrado num ponto situado na linha perpendicular ao
novo cais, que passa a meio da sua linha da frente. Tal bacia irá sobrepor-se, em
cerca de 25%, à bacia já existente em frente ao actual TPS, correspondendo assim a
uma extensão desta, em mais de 240 metros de comprimento, para jusante.
A bacia de manobra preconizada satisfaz a operação do novo cais para os navios de
projecto, garantindo a operação de navios com calados correspondentes aos
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condicionalismos de maré estabelecidos para a navegação no Canal Norte, assim
como aos condicionalismos impostos para a estadia aos cais já existentes. Esta
solução permite também minimizar os volumes a dragar, o que constitui um ganho
ambiental importante.
d) Operação de dragagem
Para estabelecimento do cais não será necessário efectuar dragagens, dado que a
solução de construção com gabiões de estacas prancha incorporando geodrenos e
aterro de pré-carga assegura a estabilização e consolidação dos lodos, como se viu
acima.
Tomando como base o levantamento hidrográfico da área de intervenção e a
definição das cotas de estabelecimento da bacia de manobra, estima-se que o volume
de material a dragar será de 181 094 m3.
O material a dragar foi objecto de caracterização com vista a determinar as suas
características fisíco-químicas e grau de contaminação. De acordo com os resultados
obtidos, os materiais a dragar são maioritariamente lodos arenosos, ocorrendo ainda
alguma areia lodosa e areia grossa. Os níveis de metais pesados e de compostos
orgânicos apontam para níveis de contaminação entre “material dragado limpo –
classe 1” e “material dragado ligeiramente contaminado – classe 3”, nos termos da
legislação aplicável (Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e Recursos
Naturais e Ministério do Mar, de 21 de Junho de 1995).
Dada a classe de contaminação, é possível efectuar a imersão de dragados no mar,
prevendo-se depositar os sedimentos dragados no domínio exterior do estuário do
Sado, ou seja, numa área próxima da costa da Arrábida, onde a APSS tem vindo a
efectuar a deposição dos materiais dragados no porto de Setúbal e no canal Norte.
e) Equipamento portuário
O cais de expansão será equipado com uma tremonha e um sistema de tapetes
transportadores que efectuam a ligação entre aquele e o parque industrial adjacente.
Os materiais descarregados dos barcos serão depositados primeiramente numa
tremonha móvel (designada por tremonha ecológica), que se desloca ao longo do
cais, de acordo com a posição de acostagem dos barcos, e que descarrega no
transportador de cais, o qual, por sua vez, alimenta o transportador principal.
O transportador principal tem um comprimento total de 359 metros, sendo
constituído por três ramos ligados por torres de transferência, que permitirão,
futuramente, a ramificação do sistema, se necessário.
Quer a tremonha ecológica, quer os pontos de queda de material nos tapetes
transportadores estão equipados com sistemas de despoeiramento.
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f) Infra-estruturas
O cais de expansão disporá de todas as infra-estruturas necessárias ao seu adequado
funcionamento, designadamente rede de água industrial, rede de águas pluviais, rede
de água de incêndio, rede de águas residuais domésticas, rede para resíduos líquidos
recebidos dos navios e rede de energia eléctrica. Estas redes serão extensões dos
sistemas existentes no actual TPS.
Também está previsto instalar uma fossa séptica para pré-tratamento das águas
residuais domésticas, as quais serão recolhidas por limpa-fossas e enviadas para
tratamento complementar em Estação de Tratamento de águas Residuais (ETAR)
próxima.
As águas pluviais recolhidas no cais de expansão serão enviadas para um sistema de
pré-tratamento (decantação) instalado no actual TPS antes de serem descarregadas no
estuário.
g) Edifício de apoio
Está previsto instalar um edifício de apoio no cais de expansão, com uma área total
de cerca de 29 m2, dispondo de zonas para escritório, arrumos, instalação sanitária e
abrigo do quadro eléctrico.
Os serviços de portaria e vigilância serão assegurados pelos serviços já existentes no
actual TPS, que incluem segurança 24 h por dia e videovigilância.
h) Fases de construção, de funcionamento e de desactivação
A fase de construção terá uma duração previsível de 18 meses, sendo expectável
afectar diariamente um número médio de 22 trabalhadores, com um máximo de 40 e
um mínimo de 5 trabalhadores por dia.
Nesta fase, prevê-se um tráfego médio diário de 3 a 5 viaturas pesadas e de 15 a 20
viaturas ligeiras, com picos variáveis ao longo das várias fases da obra.
O regime de funcionamento do cais de expansão será das 08H00 às 01H00, nos dias
úteis, prevendo-se o recurso ao regime por turnos (2 turnos).
Nesta fase, serão empregues 11 trabalhadores, 3 dos quais em regime de laboração
normal e 8 em regime de turnos (4 por turno).
O cais de expansão a implementar será concessionado à SAPEC em regime de
serviço público de movimentação de cargas a granel. Estima-se que após o tempo de
vida útil, o cais de expansão se mantenha em funcionamento, se necessário sendo
sujeito a obras de modernização e/ou remodelação, desde que se mantenha o vínculo
contratual entre a APSS e o concessionário. No entanto, dada a importância
económica crescente do transporte de carga por via marítima, afigura-se pouco
provável que, a médio prazo, o espaço portuário venha a ser desactivado.
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3.

O ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ZONA
Climaticamente, a península de Setúbal situa-se numa zona de transição entre a faixa
atlântica, a Oeste, e a faixa continental, a Este. Os Verões são quentes e os Invernos
moderados, alternando os dias francamente atlânticos e os continentais. A temperatura
média anual ronda os 16,8°C. No domínio da precipitação, a região em estudo situa-se
numa zona intermédia entre as zonas mais chuvosas e as mais secas. A precipitação
média anual é de 538,6 mm.
A velocidade média do vento é, em regra, superior nos meses de Verão, em virtude da
“nortada” que se faz sentir, normalmente nos fins de tarde e princípios de noite. Os
ventos predominantes são provenientes do quadrante Norte. A península de Setúbal é
uma zona onde se verifica a ocorrência de nebulosidade e nevoeiro decorrentes da
interferência da penetração do ar marítimo.
O local de implantação do projecto e área envolvente insere-se na grande unidade
geotectónica correspondente à Bacia Sedimentar do Tejo e Sado, designadamente na
bacia terciária do Baixo Sado. Esta unidade, ligada a Norte com a bacia do Tejo, é
limitada a Noroeste pelos enrugamentos de idade ceno-mesozóica da serra da Arrábida,
a Este pelos “horsts” devónicos de Palma e a Sudoeste pela serra de Grândola,
constituída por xistos e grauvaques de idade carbónica.
Em termos geomorfológicos, a esta unidade corresponde uma vasta superfície de baixa
altitude, em geral de cotas inferiores a 50 m, sulcada por linhas de água pouco
encaixadas e com importantes fundos aluviais. O relevo é suave, com declives
dominantes da ordem dos 3% a 15%, e nos fundos aluviais, planos, os declives variam
entre 0% e 3%.
A área directa de intervenção, no seu domínio terrestre, corresponde a parte de uma
pequena península (Mitrena) limitada a Nascente e Norte por uma zona de sapal, que
margina o Esteiro das Praias do Sado ou Esteiro do Carvão. No seu extremo Nascente, a
morfologia apresenta-se essencialmente plana, com pendente de Poente para Nascente,
observando-se as cotas mais elevadas (35-40 m) sensivelmente na zona onde se irá
implantar o projecto. Em relação aos declives, predominam as inclinações inferiores a
5%.
No domínio estuarino, as maiores profundidades são atingidas no designado canal da
SAPEC, onde as cotas atingem valores de –9,4 m (ZH) e na bacia de manobras do
actual Terminal Portuário da SAPEC, com cotas máximas de –11,6 m (ZH). Na zona de
areal, as cotas variam entre 0 m e cerca de 3 m.
Os solos ocorrentes na área envolvente alargada do projecto consistem,
fundamentalmente, em regossolos ao longo da faixa litoral Oeste, cambissolos no litoral
Sul até ao estuário do Sado e, mais no interior, podzóis.
A componente terrestre do projecto em análise (transportador) assenta sobre solos
litólicos não húmicos de arenitos. Trata-se de solos de carácter incipiente com elevada
permeabilidade, que apresentam reduzidos teores em matéria orgânica e argilas, o que
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lhes confere reduzidas ofertas nutricionais e hídricas e, consequentemente, uma aptidão
florestal condicionada e uma nula capacidade agrícola.
O projecto em análise insere-se na bacia hidrográfica do rio Sado, mais concretamente
na margem direita do estuário do Sado. Este apresenta uma área inundada de cerca de
160 km2 e uma profundidade média de 8 m e máxima de 50 m, próximo de Outão,
estendendo-se em duas direcções de alongamento preferencial: NW-SE, desde a
embocadura até Alcácer do Sal, e NNE-SSW, entre Águas de Moura e Comporta.
No interior, o estuário bifurca-se em dois canais (canal Norte e canal Sul), separados
por baixios arenosos. Trata-se de um estuário de barreira, sendo esta formada pela
península de Tróia, dando origem a uma barra de maré com cerca de 2 km de largura e
profundidade de 50 m. O estuário é do tipo meso-tidal elevado, com uma amplitude
máxima de 3,9 m. As marés são semi-diurnas e regulares, sendo o prisma de maré na
embocadura de 3,8u108 m3.
O caudal do rio é reduzido, da ordem de 40 m3/s, em termos médios, pelo que a
influência do oceano é preponderante. Assim, o escoamento é forçado pela maré,
ocorrendo normalmente a mistura de águas apenas na zona superior do estuário.
Verifica-se acentuada mistura dos regimes de propagação da maré nos canais Sul e
Norte. O primeiro, mais profundo, apresenta correntes de maior intensidade e escoa
maiores caudais. O canal Norte reage mais rapidamente à transição da vazante para a
enchente, invertendo correntes na estofa (período em que as águas não sobem nem
descem) da baixa-mar no Outão, enquanto o canal Sul se mantém ainda em vazante. A
referida assimetria é também marcada pelo campo de correntes residuais que são de
jusante para montante, no canal Norte e em sentido inverso no canal Sul.
O baixo estuário é dominado por dois vórtices residuais: um ciclónico, localizado na
zona central do estuário e um anticiclónico a jusante. Este segundo vórtice, melhor
definido e mais intenso, sugere uma circulação preferencial pelo Norte durante a
enchente e pelo Sul durante a vazante.
De um modo geral, o estuário interno evolui no sentido da deposição de sedimentos,
apesar da intensidade e distribuição das tendências serem variáveis no tempo e no
espaço. Na zona junto ao terminal da SAPEC, verifica-se uma deposição da ordem dos
8 mm/ano, podendo as concentrações de sedimentos em suspensão atingir 9 mg/l.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área em análise situa-se na Bacia Sedimentar do
Tejo e Sado, unidade de elevada produtividade que sustenta usos intensivos, quer para
consumo humano, quer para uso industrial.
Localmente, está-se em presença de dois sistemas aquíferos, um superior, pliocénico,
com características freáticas, direcção de fluxo aproximadamente de ENE para WSW e
velocidade de 0,4 m/dia a 1 m/dia, e outro confinado, miocénico, com velocidades de 7
a 10 m/dia e direcção de fluxo para Noroeste. É neste sistema aquífero que estão
instaladas as principais captações de água para utilização industrial e doméstica da área.

EIA do Projecto de Melhoria de Produtividade do Terminal Portuário da SAPEC em Setúbal – RNT
11

A vulnerabilidade à poluição do aquífero superior (pliocénico) é reduzida a média e a
do aquífero inferior (miocénico) é reduzida.
Na área de influência do projecto, os usos das águas superficiais a considerar são a
navegação, salicultura, pesca, culturas biogenéticas, actividades aquícolas, extracção de
inertes, recreio, uso balnear, uso portuário e zonas de protecção especial.
As águas subterrâneas são utilizadas fundamentalmente para abastecimento humano e
industrial.
O estuário do Sado é utilizado como meio receptor de águas residuais domésticas e
industriais, quer directamente, quer através das linhas de água que a ele afluem. Na área
directa de intervenção, a situação tem vindo a evoluir positivamente, com a
implementação da ETAR de Setúbal, que está a receber parte das águas residuais da
área urbana de Setúbal (uma parcela ainda não está ligada à ETAR devido aos trabalhos
de execução do interceptor que estão actualmente a decorrer) e também as águas
residuais de algumas unidades industriais, como a Maurifermentos e o Parque Industrial
SAPEC Bay.
Os dados de qualidade da água do estuário, no período 2002/2004, evidenciam não
existirem situações de desconformidade relativamente aos usos “águas salobras para
fins aquícolas”, “rega”, “águas balneares” e “objectivos mínimos de qualidade para as
águas superficiais”, em relação aos parâmetros analisados.
Localmente, a monitorização efectuada na área de intervenção indica não existirem
situações de desconformidade relativamente às normas apontadas, excepto no que diz
respeito aos teores de mercúrio que se apresentaram acima do valor máximo admissível
para cumprimento dos objectivos de qualidade mínima.
Relativamente à qualidade da água subterrânea, os dados analisados, para o período de
2000 a 2005, permitem concluir do cumprimento dos normativos aplicáveis à qualidade
da água para consumo humano, excepto no que se refere ao parâmetro cobre, que
apresentou valores acima do valor paramétrico definido no respectivo diploma.
No que diz respeito à qualidade do ar, as medições realizadas na rede de estações de
monitorização da EDP, indica não se terem verificado situações de incumprimento da
legislação aplicável na envolvente do projecto, no período 2003 a 2005, para os
poluentes analisados, não obstante tratar-se de uma área marcadamente industrial,
embora sem receptores sensíveis numa envolvente com raio de 2 km.
A principal fonte de poluição sonora na envolvente do projecto vertente é,
fundamentalmente, o tráfego rodoviário na EN 10-4, tendo-se medido níveis sonoros
que, em período nocturno, excedem o valor limite exigido para zonas mistas, estando,
no entanto, em conformidade com o limite estabelecido para as mesmas zonas no
período diurno. De referir que os receptores sensíveis mais próximos da área de
intervenção são Cachofarra e Praias do Sado, a cerca de 2,0 km para Noroeste e Norte,
respectivamente.
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A intervenção humana, de cariz preponderantemente industrial, que se verifica na área
de incidência do projecto determina níveis de degradação muito intensos e,
consequentemente, um baixo valor botânico para as formações vegetais ocorrentes. Em
termos de fauna terrestre, o valor biológico da área de estudo encontra-se fortemente
condicionado por dois factores: a proximidade do Estuário e a proximidade da cidade de
Setúbal e do perímetro industrial. O primeiro factor determina o elevado valor da
avifauna aquática e o segundo uma elevada degradação dos ecossistemas terrestres.
Por outro lado, o cais de expansão da SAPEC localiza-se numa área do estuário de
menor valor relativo, facto que decorre da reduzida área intermareal adjacente à
margem Norte, junto a Setúbal, e da ocupação da margem por estruturas portuárias.
Mesmo neste contexto, devido à proximidade de áreas muito ricas do ponto de vista
ornitológico, ocorrem no local numerosas espécies de aves aquáticas. Em contraste, a
fauna exclusivamente terrestre resume-se às espécies mais adaptáveis à presença
humana, pelo que a área de estudo, desse ponto de vista, não se diferencia de outras
áreas suburbanas.
Em oposição, o local onde se pretende efectuar a deposição dos sedimentos dragados,
ao largo da costa da Arrábida/Espichel, tem características muito particulares que lhe
conferem uma elevadíssima biodiversidade, sendo conhecidas mais de 1 000 espécies
da fauna e flora marinhas, algumas das quais classificadas como raras, ameaçadas,
vulneráveis e em perigo de extinção.
Do ponto de vista paisagístico, o projecto em estudo insere-se numa área de relevo
plano, praticamente desprovida de vegetação e na zona de contacto com o estuário do
Sado. Trata-se de uma área visualmente sensível, com uma capacidade de absorção
visual média, dado o carácter industrializado da unidade paisagística onde o projecto se
insere.
Relativamente ao património, apesar do cais de expansão se integrar na zona de
fundeadouro histórico do estuário do Sado, ali não foram observados quaisquer
materiais de natureza arqueológica, quer em domínio terrestre, quer em ambiente
subaquático. No entanto, a não observação de materiais não implica, neste caso, a sua
ausência, uma vez que os terrenos subaquáticos analisados são constituídos por uma
significativa espessura de lodos, os quais poderão ocultar materiais e jazidas
arqueológicas impossíveis de detectar nesta fase.
Na área terrestre de influência do projecto, bem como na península da Mitrena, apesar
da significativa riqueza patrimonial do concelho de Setúbal, não estão referenciados
quaisquer ocorrências patrimoniais, classificadas ou em vias de classificação. No
domínio arqueológico, estão referenciados seis arqueosítios, dos quais quatro são
cetárias romanas (unidades de salga de peixe) e os restantes dois correspondem a um
achado isolado pré-histórico e a líticos (pedras) incaracterísticos do Paleolítico Médio.
Na área directa de intervenção, a prospecção sistemática levada a cabo não identificou
quaisquer indícios de ocorrências patrimoniais.
O concelho de Setúbal caracteriza-se por um crescimento demográfico significativo
(9,9% no último período inter censitário) embora inferior ao registado na Península no
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mesmo período, e por uma população relativamente jovem (índice de envelhecimento
em 2004 – 97,7, valor superior à média da Península, mas inferior ao do Continente).
Cerca de 80% da população do concelho encontra-se concentrada nas 4 freguesias
urbanas que constituem a cidade de Setúbal, sendo a densidade populacional média do
concelho de 588,5 hab./km² e a densidade populacional da freguesia do Sado, onde se
localiza a área de intervenção, de cerca de 142,1 hab./km².
Na estrutura económica do concelho, do tipo urbano – industrial, predomina o sector
terciário, sendo o sector secundário menos significativo e o sector primário muito
reduzido. A repartição da população pelos sectores de actividade tem sofrido uma
evolução profunda nas últimas décadas, à semelhança do que se tem verificado em todo
o país, resultante da transferência de activos do sector primário para os sectores
secundário e terciário.
Relativamente aos equipamentos colectivos, a cidade de Setúbal dispõe de todas as
funções centrais, raras e correntes, características de uma cidade, encontrando-se os
restantes aglomerados num nível mais elementar. O nível de atendimento em relação às
infra-estruturas (electricidade, água canalizada, esgotos, recolha de resíduos sólidos
urbanos) é elevado, muito próximo dos valores da península de Setúbal.
Em termos de acessibilidade, a península de Setúbal encontra-se numa situação
privilegiada, dispondo de acessos rodoviários, ferroviários, marítimos e fluviais.
Para além dos planos de nível nacional, existem diversos instrumentos de gestão
territorial aplicáveis ao concelho de Setúbal, onde se localiza a área de intervenção, de
que se destacam o PROT - Plano Regional de Ordenamento do Território da AML e o
PDM – Plano Director Municipal.
Segundo o PDM de Setúbal, o local de intervenção está maioritariamente classificado
na classe de “Espaços de Usos Especiais”, designadamente na “Área de jurisdição da
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra”. O transportador projectado, para
além de área portuária sob jurisdição da APSS, irá atravessar áreas classificadas como
Espaço Industrial Existente, Espaço Verde de Protecção e Enquadramento e Espaço
Industrial Proposto.

4.

OS IMPACTES DO PROJECTO NO AMBIENTE
Caberá referir logo à cabeça que o projecto em análise foi norteado por estritos critérios
de protecção ambiental, designadamente no que respeita à minimização do volume de
dragados, o que muito contribuiu para, de raiz, diminuir o nível dos impactes negativos
em geral e nos descritores identificados como mais sensíveis (ecossistemas costeiros e
qualidade da água), em particular.
Assim, os impactes nos domínios climático e microclimático são considerados nulos,
dada a reduzida magnitude da acção e a fraca sensibilidade dos meios afectados.
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Também, no domínio geomorfológico, as alterações introduzidas pelo projecto, que se
fazem sentir apenas na fase de construção, resultam das operações de dragagem a
efectuar com vista à formação de uma bacia de manobra para os navios, em domínio
marítimo, e das escavações necessárias para instalar as fundações dos pilares e outros
elementos verticais de apoio do tapete transportador, em domínio terrestre. Trata-se de
alterações de muito pouco significado, sendo os impactes correspondentes classificados
de reduzidos.
As intervenções nos solos referem-se exclusivamente às decapagens e escavações para
fundação dos pilares do tapete transportador, o que representa um perda de solo de
muito reduzido significado. Este facto conjugado com a fraca aptidão florestal e nula
capacidade agrícola dos solos determina uma magnitude de impacte igualmente
reduzida.
A nível dos recursos hídricos, a análise das intervenções propostas evidencia o carácter
muito localizado e pouco significativo do impacte na hidrodinâmica do estuário.
Localmente, ocorrerá uma diminuição da intensidade da corrente, que será o resultado
global de uma ligeira intensificação da circulação associada à implementação do cais de
expansão e de uma diminuição da intensidade da corrente associada ao aumento da
profundidade na bacia de manobra.
Também, o conjunto das intervenções de instalação do cais de expansão e de criação da
bacia de manobra representa um impacte negativo pouco significativo no transporte
sedimentar na zona do projecto e sua envolvente imediata, na fase de construção. Por
outro lado, a manutenção da bacia de manobra provocará impactes negativos, na medida
em que exigirá a execução de dragagens com uma periodicidade previsivelmente trienal.
Estes impactes estarão no entanto associados a um volume de dragados inferior ao da
fase de construção. Refira-se ainda o facto da zona adjacente à intervenção ser
actualmente uma zona fortemente intervencionada onde ocorrem já dragagens de
manutenção da bacia de manobra dos cais existentes.
A nível da qualidade da água, os impactes gerados por um projecto desta natureza
relacionam-se com a ressuspensão de sedimentos na coluna de água associada às acções
de dragagem, dando origem a um aumento da concentração de sólidos em suspensão na
massa de água e, eventualmente, a um aumento de contaminantes (metais pesados,
compostos orgânicos) devido à sua transferência dos sedimentos para a coluna de água.
De acordo com as simulações matemáticas efectuadas, as situações mais desfavoráveis
ocorrem em condições de maré viva, dispersando-se as partículas numa extensão
máxima ao longo da margem Norte, compreendida entre um local a jusante da cidade de
Setúbal, em vazante de águas vivas e o terminal da Lisnave, em enchente de águas
vivas, apenas se excedendo pontualmente o valor limite legislado para águas salobras
aquícolas, numa área muito restrita em torno do ponto de dragagem. Nesta situação,
poderão ser afectadas as explorações de piscicultura e produção de bivalves localizadas
próximo do projecto, mas de forma pouco significativa e temporária.
Na zona de imersão dos dragados, a pluma de sedimentos poderá alcançar as praias
próximas, como Alpertuche, Portinho da Arrábida e Galapos, apenas em situação de
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maré viva, com uma concentração máxima de 2,0 mg/l, valor que não deverá
comprometer o uso balnear nessas zonas.
Em face do exposto, considera-se que os impactes na qualidade da água na área de
intervenção são de magnitude pouco significativa a moderada, não afectando
significativamente os usos identificados.
A nível da qualidade do ar e do ambiente sonoro, não se espera que o projecto introduza
alterações com significado nestes dois domínios ambientais. Com efeito, o cais de
expansão não inclui fontes pontuais de emissões gasosas, registando-se apenas alguns
focos de emissões difusas, mas que estarão controlados através de dispositivos de
remoção de poeiras. Também, as potências sonoras dos equipamentos portuários são de
reduzido significado, não produzindo níveis de ruído relevantes. Acresce, aos factos
apontados, a inexistência de receptores sensíveis a menos de 2 km de distância das
futuras instalações portuárias.
Os ecossistemas ecológicos serão afectados principalmente pelo aumento dos teores de
matéria em suspensão e da turvação da água na sequência da ressuspensão de
sedimentos pelas operações de dragagem e deposição de dragados, o que provoca a
diminuição da penetração da luz, com efeitos negativos directos sobre a produção
primária.
Na zona de dragagem, a pluma de sedimentos afecta quase exclusivamente o canal
Norte na margem direita do estuário do Sado, numa zona de menor valor ecológico do
estuário, pelo que o impacte negativo associado é classificado de pouco significativo,
sendo passível de minimização.
No domínio costeiro, onde se pretende efectuar a deposição dos materiais dragados, a
pluma de sedimentos atingirá parte da área do Parque Marinho Professor Luíz Saldanha,
afectando os habitats mais sensíveis relativos à flora marinha (zona das pradarias
subaquáticas de Zostera sp., em perigo de extinção), o que foi considerado um impacte
negativo de magnitude importante, mas passível de minimização.
Outro efeito a ter em consideração refere-se à afectação dos organismos que vivem nos
fundos pela deposição dos sedimentos postos em suspensão, o que pode provocar a sua
asfixia. Na situação em análise este impacte negativo foi considerado pouco
significativo.
Ainda a nível dos impactes nos ecossistemas aquáticos, há a referir a eventual
transferência de contaminantes presentes nos sedimentos para a coluna de água. Este
efeito foi considerado pouco significativo, dado os materiais a dragar apresentarem uma
contaminação ligeira (classe 3).
Por último, há a destacar o aumento de perturbação sobre as populações de roazes do
estuário do Sado decorrente do acréscimo do tráfego marítimo, efeito este que não está
ainda totalmente estudado, mas que tem sido apontado como factor de ameaça para a
viabilidade desta população. Na situação presente, o impacte, a verificar-se, deverá ser
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pouco significativo, dado que o acréscimo de tráfego previsto é de 1,8% e 3,9% dos
valores médios actuais, respectivamente para o ano de arranque e horizonte de projecto.
A nível paisagístico, a construção e existência do cais constituem um impacte pouco
significativo. Em relação ao transportador, poderá dizer-se que a magnitude do impacte
será moderada para os pontos de observação mais sensíveis analisados, ou seja, os que
se encontram a distâncias inferiores a 1 500 m na bacia visual. Em termos globais, o
impacte causado na paisagem pelo projecto na sua totalidade é moderado, sendo este
compatível com as características tipológicas da paisagem em que se insere (paisagem
de cariz industrial). Acresce referir que a partir das áreas turísticas de Tróia não é
possível visualizar o cais ao nível do solo. Quanto aos pisos superiores dos edifícios,
estima-se que a distância destes ao foco de impacte é suficientemente distante, não
sendo significativo o nível de impacte visual.
No domínio patrimonial, o projecto não produz qualquer impacte, tomando por base os
resultados da pesquisa documental e da prospecção sistemática efectuadas na área de
intervenção do projecto, quer em meio subaquático, quer em meio terrestre. No entanto,
dado o elevado potencial existente na zona, em especial na vertente subaquática, e face
às características dos fundos do estuário (com espessura de cerca de 9 m de lodos), os
quais poderão ainda ocultar materiais e jazidas arqueológicas não detectadas na fase de
prospecção, torna-se necessário tomar algumas precauções de natureza preventiva, que
se traduzem nas recomendações apresentadas no ponto 5 do presente documento.
A nível nacional/regional, os impactes positivos da implementação do projecto em
análise resultam do seu contributo para a expansão e diversificação das infra-estruturas
portuárias de Setúbal e, consequentemente, da Península de Setúbal e da Área
Metropolitana de Lisboa. A nível local, o aumento de capacidade do terminal graneleiro
permite potenciar a instalação de novas actividades a desenvolver no Parque Industrial
da SAPEC e na península de Setúbal, constituindo um impacte económico positivo
significativo.
A criação de postos de trabalho permanentes (11), na fase de exploração, e temporários
(22), na fase de construção, bem como a contribuição para a criação/manutenção de
postos de trabalho indirectos, constituirá um impacte socio-económico moderado.
O aumento de tráfego originado pelo transporte de trabalhadores e de materiais, na fase
de construção, é classificado como moderado devido ao seu carácter temporário. Na
fase de exploração, o aumento de tráfego (rodoviário, ferroviário e marítimo) origina
um impacte negativo pouco significativo.
A implementação do projecto em análise não origina situações de incompatibilidade
com os diferentes instrumentos de planeamento de território directamente aplicáveis, à
excepção do atravessamento do “Espaço Verde de Protecção e Enquadramento”. No
entanto, dado que este é feito numa extensão reduzida e através de um transportador
aéreo considera-se que o impacte causado não é significativo.
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Relativamente às áreas regulamentares, a área de implantação do cais encontra-se
abrangida pela REN, de acordo com o respectivo regime transitório, não se registando a
existência de outras condicionantes.

5.

A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS
A avaliação de impactes efectuada permitiu definir um conjunto de recomendações e
medidas tendentes a minimizar os impactes negativos identificados até níveis aceitáveis
e controláveis.
De entre as recomendações e medidas propostas no EIA do projecto vertente, destacamse as seguintes:
1. Deverá ser absolutamente interdito realizar quaisquer descargas de águas residuais
domésticas ou industriais no estuário do Sado, devendo estas ser ligadas aos
sistemas existentes no terminal portuário ou em alternativa ser armazenadas e
conduzidas a tratamento apropriado em outro local. Igual procedimento deverá ser
seguido relativamente a quaisquer substâncias ou resíduos indesejáveis ou
perigosos (óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros
materiais residuais da obra). Para o efeito, deverão ser impermeabilizadas as áreas
de armazenagem e manuseamento de combustíveis, lubrificantes ou outras
substâncias químicas utilizadas em obra e dotá-las com sistema de drenagem
independente para locais próprios de recolha e tratamento de eventuais derrames.
2. As dragagens devem ser efectuadas nos períodos de maré mais favoráveis,
devendo esta operação ser conduzida de forma cuidada, minimizando a
ressuspensão dos sedimentos, nomeadamente através de uma baixa velocidade de
sucção. Deverá ser utilizada uma draga de sucção, dado que este equipamento tem
um melhor comportamento em termos de perda de sedimentos para a coluna de
água e maior rendimento.
3. Efectuar as dragagens e imersão de dragados fora da época balnear (Junho a
Setembro), de forma a minimizar eventuais afectações das praias localizadas na
costa da Serra da Arrábida. Também se deverá ter em conta os períodos mais
críticos para a aquicultura na programação dos trabalhos de dragagem.
4. Efectuar a monitorização da qualidade da água do local de intervenção, quer na
fase de construção, quer na fase de exploração. Também, as operações de imersão
de dragados deverão ser monitorizadas do ponto de vista da qualidade da água, de
acordo com o plano de monitorização proposto.
5. A dispersão da matéria fina proveniente da actividade de imersão dos dragados
ultrapassa os limites da zona classificada como sensível, o Parque Marinho
Professor Luíz Saldanha. Estando em causa a preservação de espécies em perigo
de extinção particularmente sensíveis aos efeitos da dita actividade e o
cumprimento da legislação em vigor, recomenda-se o deslocamento do ponto de
descarga dos dragados em cerca de 2 a 4 km do local previsto na direcção
Sudeste, de modo a afastar a pluma de dispersão do Parque Marinho. Distâncias
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desta ordem afiguram-se suficientes, face à área de dispersão estimada na
simulação da dispersão de sedimentos.
6. Dado o elevado potencial existente na área de intervenção, recomenda-se o
acompanhamento arqueológico da obra de forma continuada e directa em todas as
mobilizações de solo, quer em domínio terrestre, quer em domínio subaquático
(dragagens). No caso de surgirem ocorrências de interesse patrimonial no decorrer
do acompanhamento arqueológico, deverão ainda ser adoptadas quaisquer outras
medidas de minimização preconizadas pelo arqueólogo responsável.
7. Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local, que deverá ter acesso às
acções de formação necessárias para o desempenho das respectivas funções. Estas
medidas contribuirão para reduzir a taxa de desemprego local e melhorar a
qualificação profissional dos trabalhadores envolvidos.

6.

A MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE
A observação regular do meio ambiente na envolvente do projecto, após a sua
implantação, permite a obtenção de dados não disponíveis ou inexistentes na fase prévia
de projecto e validar ou alterar pressupostos de avaliação anteriormente assumidos. A
avaliação ambiental e a minimização de impactes ambientais surgem assim como
processos dinâmicos no tempo, que devem ser reequacionados sempre que novos
elementos ou resultados não expectáveis assim o determinem, sendo a monitorização a
ferramenta fundamental neste processo.
Como se viu acima, a avaliação de impactes ambientais realizada e a proposta de
medidas de minimização que daí resultou indicam a necessidade de definir um
programa de monitorização para a qualidade da água. Assim, foi elaborado um plano
onde são definidos os locais e frequência de amostragem, os parâmetros a monitorizar,
os métodos a empregar, bem como os critérios de decisão para a revisão do programa.
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