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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de 

“Requalificação da Frente Mar de São Vicente”, promovido pela Câmara Municipal de São Vicente, ilha da Madeira, 

Região Autónoma da Madeira. 

Este é um documento de suporte à participação pública, que transcreve de forma sumária as informações mais 

relevantes contidas no EIA, relativas ao projeto, à situação ambiental de referência e à análise dos impactes e medidas 

preconizadas. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente 

(DROTA). 

O projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução e visa a requalificação da frente mar de São Vicente, no sentido 

de valorizar os espaços proporcionando ambientes agradáveis e apelativos para desfrutar a natureza e ter contacto com 

a cultura local, nomeadamente ao nível da restauração e comércio mas também na vertente do folclore local. 

O objeto do EIA é toda a área de intervenção da execução da obra, designadamente a Frente mar de São Vicente, entre 

o restaurante “Quebra Mar” e a saída/entrada do túnel de ligação ao Porto Moniz (avenida Marcos Marques Rosa), com 

uma área aproximada de ampliação da frente mar para norte de 950,00m2, complementada com o melhoramento dos 

acessos entre a frente mar e a rotunda a sul (Estrada D. João V), abrangendo uma área total de cerca de 2.400,00 m2. 

O desenvolvimento dos trabalhos de campo e de todos os outros trabalhos e levantamentos sectoriais associados à 

elaboração do presente estudo decorreram entre novembro de 2018 e maio de 2019. 
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2. Localização do Projeto 

A área objeto do presente projeto em avaliação localiza-se na Vila de São Vicente, na costa norte da ilha da Madeira, 

Região Autónoma da Madeira (Figura 2.1), que pelas suas belezas naturais e particularmente a zona litoral, tem na 

frente-mar um dos seus principais polos de referência e desenvolvimento turístico.  

 

 

Figura 2.1 | Enquadramento e localização da área de estudo 

A área de intervenção corresponde à frente mar de São Vicente, numa zona onde se localizam diversos 

estabelecimentos comerciais, designadamente da área da restauração, sendo atravessada por uma via rodoviária 

(Estrada Regional 101) e abrange zonas de estacionamento e de acesso ao mar (pequena baía de calhau rolado).  
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3. Objetivos, justificação e antecedentes do Projeto 

A ilha da Madeira tem cada vez mais como principal fator dinamizador da economia o turismo. As zonas a norte da ilha 

são essenciais nesta dinamização e São Vicente sempre foi um cartaz turístico importante. 

As oscilações económicas que se fazem sentir a nível nacional com as suas repercussões na região, vêm a dificultar o 

investimento público e privado principalmente nas zonas a norte da ilha, São Vicente não tem sido exceção, tornando-se 

como um dos polos de atração e passagem de turistas. 

Utilizada como ponto de passagem a caminho de Porto Moniz (zona noroeste da ilha), com o mar e “o calhau” a norte e 

a escarpa rochosa a sul, a zona da frente mar tornou-se numa faixa dinamizadora do comércio e cultura da região.  

No entanto, ao longo dos anos a falta de uma orientação urbanística clara e objetiva teve como consequência a 

progressiva deterioração da qualidade geral dos espaços, tanto a nível das construções existentes como das zonas 

envolventes. Este aspeto tornou-se mais grave após a construção dos túneis de ligação a Porto Moniz, e poderá resultar 

a curto e médio prazo no prejuízo incalculável para o comércio bem como para a imagem da Vila afetando toda a 

indústria do turismo, tão fundamental para a região. 

Assim, o presente projeto visa a requalificação da frente mar de São Vicente, no sentido de valorizar os espaços 

proporcionando ambientes agradáveis e apelativos para desfrutar a natureza e ter contacto com a cultura local, 

nomeadamente ao nível da restauração e comércio mas também na vertente do folclore local. 

Esta proposta vem, estrategicamente, para contrariar esse desinvestimento. Vem colmatar a falta de estacionamento 

nesta zona, a dificuldade de circulação automóvel e pedonal, reavivar os edifícios, restaurantes e a sua economia, vem 

atrair a população madeirense e estrangeira para estar neste concelho e em particular neste local mais conhecido pelo 

calhau. 

A Frente Mar de São Vicente, com esta proposta, será parte da capa principal na propaganda da ilha da Madeira a nível 

regional, nacional e internacional 

A requalificação da frente mar de São Vicente assenta nos seguintes objetivos estratégicos: 

 O turismo 

É necessário a criação de um espaço com condições atrativas para que esta frente mar seja opção de venda e 

propaganda por parte dos agentes turísticos. A criação de estacionamentos, não só para automóveis ligeiros mas 

também para autocarros de turismo, a ampliação das zonas de passeio e lazer, a requalificação das explanadas afetas 

aos restaurantes, a construção de alpendres, o acesso ao calhau, visam atrair tanto a população de outros pontos da 

ilha como também o cliente estrangeiro que muito contribuem para o desenvolvimento da região e consequente mente 

para o desenvolvimento de são Vicente. 

 A dinamização dos estabelecimentos comerciais 
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Esta intervenção visa fomentar o investimento nesta zona, dando condições de espaço, de infraestruturas, atraindo 

visitantes, colocando a frente mar de São Vicente mais visível no mapa de quem visita a ilha. Condições estas que com 

certeza trarão mais conforto a quem já investido e quem quererá aqui investir. 

 A reconversão do património existente 

Esta requalificação da frente mar permitirá a reabilitação das construções existentes, tendo em conta o panorama socio 

cultural e as nossas tradições, assegurando o desenvolvimento económico e a criação de emprego. 

O projeto alvo do presente estudo não apresenta antecedentes e intervenção e a área de intervenção do projeto não 

abrange nem se sobrepõe a áreas consideradas sensíveis. Apenas é identificado o calhau rolado como património 

geológico, no âmbito do Plano Diretor Municipal de São Vicente, mas que, dada a sua natureza e característica, é 

passível de ser salvaguardado, tal como definido em sede das medidas de mitigação. 
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4. Caraterização do Projeto 

A requalificação da frente mar de São Vicente visa, sensivelmente, a área entre o restaurante “Quebra Mar” e a 

saída/entrada do túnel da via expresso (Avenida Marcos Marques Rosa), complementada com o melhoramento dos 

acessos entre a frente mar e a rotunda a sul (Estrada D. João V). 

Tendo em conta os aspetos financeiros disponíveis bem como o interesse do comércio local (importante fator 

dinamizador) e a praia de calhau com o imponente mar sempre presente, propõe-se a construção - a norte, junto à praia 

- de um amplo espaço de estacionamento mantendo-se a circulação de viaturas e o acesso ao casario existente. São 

também criados espaços de passeio e contemplação devidamente equipados com mobiliário urbano confortável e 

resistente às particularidades climáticas da zona. A sul, e na base da escarpa rochosa, encontra-se o casario 

principalmente destinado ao comércio, onde se pretende aumentar o espaço de esplanadas e passeio. A reconstrução 

dos alpendres/esplanadas existentes terá uma linguagem uniformizada em termos de materiais (madeira e telha de 

barro), no sentido de conferir alguma ordem ao caos arquitetónico que entretanto se consolidou. 

Assim, nesta linha de tecido natural e urbano a proposta caracteriza-se pelos seguintes dados gerais: 

 Área de intervenção – Avenida Marcos Marques Rosa: 

o Área aproximada de ampliação da frente mar para norte – 950,00 m2; 

o Criação de estacionamentos zona 1 (37 lugares ligeiros e 18 lugares motociclos); 

o Estacionamento zona 2 (17 lugares); 

o Alpendres propostos em 4 estabelecimentos comerciais; 

o Ecoponto subterrâneo – 2 unidades; 

 Área de intervenção – Estrada Dom João V: 

o Remodelação e ampliação do estacionamento existente zona 3 (56 lugares, sendo dois deles para 

carregamento de carros elétricos); 

o . Criação de novos estacionamentos zona 4 (17 lugares), zona 5 (14 lugares para autocarros) e 

zona 6 (44 lugares); 

o . Doca para autocarros – 2; 

o . Alargamento da via e criação de passeios de ambos os lados; 

o . Colocação de uma guarda em vidro junto à ribeira proporcionando vista para a capela; 

o . Ecoponto subterrâneo – 1 unidade. 

 

Estão assim previstos os seguintes trabalhos: 

 Alinhamento da faixa que compreende a Avenida Marcos Marques Rosa, incluindo todos os trabalhos 

inerentes a este tipo de construção; 
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Figura 4.1 | Estrada Regional 101 na frente mar de São Vicente 

 Construção de um espaço de estacionamento afeto ao restaurante “Quebra Mar” com 17 lugares (dois para 

pessoas com deficiências motoras).  

 

Figura 3.2 | Estacionamento atual afeto ao restaurante Quebra Mar. 

 

 Ampliação e repavimentação da zona de passeio e entre os edifícios junto à rocha e a avenida; 

 Ampliação e reabilitação das áreas de esplanada dos estabelecimentos comerciais (Frente Mar, Caravela, 

Virgílio e Corvopan), incluindo construção de pavimentos e guardas em madeira e alpendres em madeira e 

telha, conforme peças desenhadas inclusas no projeto. 
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Figura 3.3 | Restaurante Frente Mar. 

 

 

Figura 3.4 | Restaurante Caravela 

 

 

Figura 3.5 | Restaurante / Talho Virgílio 
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Figura 3.6 | Padaria e Pastelaria Corvopan 

 Ampliação da faixa norte da frente mar com a construção de um muro de contenção em betão armado; 

 Criação de 37 lugares de estacionamento para automóveis ligeiros, sendo 2 para pessoas com deficiência 

motora, 1 PSP, e espaço para carga e descarga de mercadorias. 

 Criação de 18 lugares para motociclos. 

 Construção de zonas de passeio e lazer a norte da faixa de estrada complementado com mobiliário urbano e 

espaços verdes. 

 Aplicação de mobiliário urbano e equipamentos: 

o Banco com encosto – 4 unidades 

o Papeleiras – 4 unidades 

o Porta-bicicletas – 10 unidades 

o Bebedouro – 4 unidades 

 Abrigo para paragem de autocarros – 2 unidades. 

 Ecoponto de plataforma elevatória – 3 unidades. 

 

Os acabamentos e materiais a aplicar serão de acordo com as peças desenhadas e escritas na memória descritiva do 

projeto. 

Os arruamentos e os estacionamentos para automóveis, motociclos e autocarros terão pavimentos em betão 

betuminoso, executados cumprindo com as peças desenhadas e as normas regulamentares e aplicáveis em vigor. 

Serão necessários os trabalhos de marcação dos estacionamentos e passadeiras com tintas específicas para estes 

casos. 

Os pavimentos dos passeios e zonas de circulação pedestre serão em basalto da região constituído por cubos serrados 

5x5cm com delineação de faixa de passeio em pedras de granito serrado branco. O lancil do passeio será em pedras de 
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granito serrado branco na berma dos passeios e estacionamentos, nos canteiros das zonas verdes serão em betão. A 

transição entre o passeio e a passadeira será em pedras de granito serrado branco com inclinação indicada para estes 

casos. 

As esplanadas dos restaurantes a reabilitar terão pavimento em réguas de deck compósito, guardas em madeira e aço 

inox, e serão cobertas com alpendres formados por estruturas de madeira e telha de barro, serão também aplicadas 

caleiras de recolha de águas pluviais em pvc, devidamente executadas, entre os alpendres e entre os edifícios e os 

alpendres. 

Pretende-se, em suma, dotar a frente mar de São Vicente de condições mais dignas e valorizadoras do espírito 

vicentino que os seus habitantes querem partilhar e promover. 

A Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam a planta de localização e a planta geral do projeto. 

 

Figura 4.7 | Planta de localização do projeto de Requalificação da Frente Mar de São Vicente 
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Figura 4.8 | Planta geral do projeto de Requalificação da Frente Mar de São Vicente 
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5. Caraterização da Situação de Referência e Avaliação de Impactes 

O objetivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associado ao projeto de 

requalificação da frente mar de São Vicente, face à situação de referência, considerada como a que atualmente existe 

no local de implantação do projeto. 

A área de intervenção (AI) do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes ambientais 

potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, patrimoniais, de planeamento e qualidade 

do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes ambientais estudadas, o 

EIA considerou medidas de minimização específicas. 

5.1. Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

Ao nível da Geomorfologia, a Ilha da Madeira divide-se em três Unidades, de acordo com as formas geomorfológicas 

das vertentes e do grau de encaixe das linhas de água: 

 Parte Ocidental da Ilha ou Planalto do Paul da Serra ou Maciço Ocidental (UGRC1); 

 Maciço Vulcânico Central ou Maciço Central (UGRC2); 

 Parte Oriental da Ilha ou Ponta de São Lourenço ou Maciço Oriental (UGRC3). 

O concelho de São Vicente e consequentemente a AI localizam-se na Unidade UGRC1, o qual é marcado pela sua 

separação do maciço vulcânico central, através do “corte” transversal formado pelo alinhamento dos profundos vales de 

São Vicente e da Ribeira Brava. É constituído por um conjunto vulcânico de orientação NW - SE, sendo o seu elemento 

principal o Planalto do Paúl da Serra e as suas dependências. 

Ao nível da geologia, a área do projeto encontra-se maioritariamente presente nas formações geológicas denominadas 

Complexo Vulcânico Superior – Unidade do Funchal, Cascalheiras e areias de praia e em menor área na Unidade da 

Penha D´Água. De destacar que as Cascalheiras e areias de praia são constituídas predominantemente por 

cascalheiras roladas, apresentando granulometrias variadas. 

Por sua vez, o relatório “Indícios de instabilidade em escarpa adjacente à ER101, EM São Vicente, Ilha da Madeira”, de 

agosto de 2018, caracteriza a geologia da escarpa a sul da área de intervenção com base no descrito na Carta 

Geológica da Madeira. 

“O talude situado face à estrada Regional 101, mais concretamente na marginal da vila de São Vicente, onde se 

encontram as instalações da padaria CORVOPAN, implantadas na base de uma escarpa de grande inclinação, em cuja 

base é identificada uma camada de “piroclastos soldados com blocos de rocha geralmente angulosos, com dimensão 

variada, até métrica (…)” com altura significativa (da ordem dos 20 metros), menor capacidade mecânica, não protegida 

e facilmente desagregável por ação mecânica e climatérica, “ a parte superior composta por escoadas lávicas com 
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intercalações de piroclastos”, com diversas formações em consola.” 

“A camada piroclástica de base apresenta fraturação com orientação desfavorável à sua estabilidade, situação que 

pontualmente também se verifica nas camadas sobrejacentes.” É evidente o risco de escorregamentos e 

desprendimento de blocos rochosos. 

[…] 

Assim o resultado da vistoria confirma que o talude situado face à estrada Regional 101, mais concretamente na 

marginal da vila de São Vicente, apresenta um risco significativo no que respeita à queda de blocos e outro material de 

menores dimensões, constituindo uma ameaça às construções localizadas no sopé do talude, bem como às zonas 

destinadas a parque de estacionamento de veículos e ainda à circulação automóvel e pedestre na base do mesmo. 

Constatou-se ainda que alguns materiais permanecem em condições de instabilidade, que poderão vir a ruir, dada a 

evolução geomorfológica do local, que é fortemente influenciado pelas condições atmosféricas locais, ou seja, muito 

exposto à ação do vento, chuva e do sol. 

O resultado da simulação permitiu delimitar zonas de suscetibilidade representativas de maior a menor risco conforme o 

afastamento da base do talude. Pode desta forma ser delimitada uma zona de suscetibilidade de ocorrência deste tipo 

de movimentos. 

Este estudo propõe ainda um conjunto de medidas de proteção, tendo em consideração as formas distintas de risco de 

segurança de pessoas e de bens, sendo indispensável a implementação de medidas estabilizadoras e de 

proteção para mitigação de danos. 

Neste sentido, e tendo como objetivo minimizar os riscos decorrentes da instabilidade do talude, sugere-se que uma das 

soluções para mitigação do risco passa pela construção de uma barreira de proteção paralela à base do talude, no 

alinhamento dos perfis C e D, em conjugação com uma barreira de 3,5 metros de extensão, inclinada e a 15 metros da 

base do talude. Recomenda-se também o recobrimento e proteção da camada piroclástica de base junto ao Perfil E, 

incluindo o aterro a tardos da barreira paralela à base do talude. 

De notar que apesar do estudo incidir mais especificamente sobre a zona mais este da escarpa, considerando os 

elementos expostos existentes na base de toda a escarpa até à foz da ribeira, bem como a área de intervenção do 

presente projeto, e tipologia de intervenções previstas, bem como as características da própria escarpa nessa área, 

considera-se que as conclusões deste estudo, em especial no que respeita a medidas preventivas e de proteção, 

devem ser asseguradas para toda a escapar. 

Já fora da área de estudo deste EIA, propõem ainda um estudo mais detalhado junto ao emboquilhamento oeste do 

túnel rodoviário face ao risco de desprendimento de blocos rochosos do talude de montante. 

Ao nível da tectónica, salienta-se a existência, na região do Paúl da Serra, de vários alinhamentos de cones vulcânicos 
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relativamente recentes, que podem apontar para a existência de uma rede de fraturas. No que concerne à Área de 

Intervenção (AI), esta é atravessada pela confluência de 2 lineamentos, com orientações S-N e NW-SE. 

Com a Requalificação da Frente Mar de São Vicente, para o descritor Geologia/Geomorfologia, identificou-se como 

único impacte permanente: a alteração da topografia e morfologia resultante das escavações para a requalificação da 

frente mar (ampliação do parque de estacionamento). Importa referir que a sua significância é elevada apenas pelo 

facto da sua frequência ser contínua e permanente, e que a sua severidade é reduzida. 

Outro potencial impacte é o de agravamento da atual situação de instabilidade do talude localizado na vertente sul aos 

estabelecimentos comerciais da frente mar, como resultado dos processos e técnicas de desmonte / demolição do atual 

muro de contenção. Este impacte será temporário/permanente, contudo a sua severidade poderá ser moderada, 

considerando o risco que apresenta quer para o edificado na sua base, quer para a circulação de peões, viaturas e o 

próprio usufruto do espaço intervencionado. 

O último impacte assinalado diz respeito à movimentação de calhar rolado âmbito da execução do projeto de aumento 

da capacidade de estacionamento, o qual terá uma duração temporário/permanente e severidade reduzida, resultando 

num nível de significância médio. 

Genericamente, os impactes sobre o descritor Geologia / Geomorfologia deverão ser classificados como Negativos, 

Diretos, Permanente e Temporário e de Significância Elevada e Média. 

 

5.2. Recursos Hídricos 

A área de implantação do empreendimento insere-se junto à foz da bacia hidrográfica da Ribeira de S. Vicente. Embora 

não se insira totalmente nesta bacia hidrográfica, o seu regime de escoamento pode potencialmente afetar a área de 

implantação do projeto. Importa desta forma caracterizar este curso de água. 

Tal como assinalado no PRAM, a rede hidrográfica da ilha da Madeira encontra-se fortemente encaixada, apresentando 

trechos retilíneos em extensões significativas. A orientação geral dos cursos de água principais é radial e mantém o 

alinhamento retilíneo praticamente desde a nascente até à foz, no mar. A Ribeira de S. Vicente apresenta uma 

orientação radial e mantém o alinhamento retilíneo praticamente desde a nascente até à foz, no mar. 

É referido, no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH-Madeira) do 2.º Ciclo (2016-

2021), que a tipologia desta massa de água apresenta valores de precipitação elevados, o que leva a classificar este 

fator facultativo como de precipitação alta. 

A Figura 5.1 procura ilustrar a relação da localização da área de intervenção do EIA e a bacia hidrográfica da Ribeira de 

S. Vicente. De notar que o núcleo da população se desenvolve maioritariamente no vale encaixado das subsecções 

terminais.  
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Figura 5.1 – Área de intervenção e localização da Ribeira de S. Vicente 

De acordo com o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira (PGRI-RAM), 1.º 

Ciclo, os registos de cheias históricas relevantes na RAM correspondem a diferentes datas de ocorrência e têm 

várias origens e contextos de elaboração, traduzindo a importância do fenómeno, designadamente das aluviões. 

Para a Ribeira de S. Vicente destacam-se as seguintes ocorrências: 

 6 de março 1929 – 32 vítimas, 11 casa e 100 palheiros destruídos; 

 29 de outubro de 1993 – por toda a ilha, 4 vítimas, 4 desaparecidas, 306 desalojados, 76 habitações afetadas 

e 27 feridos; 

 5 e 6 de março de 2001 – incidindo também em Curral das Freiras, 5 vítimas e 120 pessoas desalojadas; 

 22 de dezembro de 2009 – destruição de vias de comunicação e habitações; 

 6 de novembro de 2012 – incidindo também em Porto Moniz, 6 feridos, 52 desalojados em S. Vicente e danos 

em dezenas de viaturas e 11 habitações. 

A Ribeira de S. Vicente foi identificada como uma das zonas críticas a cartografar considerando os impactos da 

ocorrência de inundações (com risco potencial significativo). Como resultado da modelação realizada constata-se que 

na zona a intervencionar, para a cheia centenária, a profundidade varia entre 0,75 e 5 m e a velocidade entre 0,25 e 5 

m/s. 

Neste contexto, no trabalho de campo, realizado em dezembro de 2018, verificou-se que a zona adjacente à linha de 

água foi alvo de uma intervenção recente, datada de 2003, tendo-se feito uma consolidação das suas margens e um 

alargamento da sua secção, bem como um espaço verde adjacente, dando um leito maior à ribeira.  

De acordo com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Vicente (PMEPC São Vicente), as áreas 

inundáveis delimitadas não coincidem com a área a intervencionar. No entanto, dadas as limitações da metodologia 
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utilizada no referido Plano, nomeadamente a impossibilidade de utilizar modelos hidrológicos, e o facto do mesmo datar 

já de 2012, considera-se o PGRI-RAM para efeitos de avaliação de impactes. 

O estado da massa de água Ribeira de S. Vicente evoluiu, entre os 2 ciclos de planeamento (4 anos), de Medíocre/Mau 

para o estado Razoável e a pressão ou fonte de poluição tida como significativa, que se presume responsável pelo não 

Bom estado da massa de água, é de natureza difusa. Em específico, este Plano identifica o setor agrícola como a fonte 

provável desta carga poluente. 

Relativamente às massas de água costeiras, importa referir que a área de intervenção é adjacente a uma das massas 

de água costeiras designadas no âmbito da Leia da Água, a COSTMADI1, que se estende desde o Cabo Boca do Risco 

até ao Cabo Girão. A porção costeira referida inclui grande parte da vertente norte da ilha e parte oeste da vertente sul, 

incluindo as porções costeiras dos municípios de Machico (parte), Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta 

do Sol e Ribeira Brava. Esta massa de água foi considerada, no âmbito do PGRH-Madeira 2016-2021 como tendo um 

estado global Bom. 

De referir que na zona costeira adjacente à área de intervenção não se localiza nenhuma água balnear identificada, 

sendo que o concelho de São Vicente tem duas águas balneares identificadas (Clube Natal de São Vicente e Ponta 

Delgada) e a que se localiza mais próximo é a do Clube Naval de São Vicente, que tem sido classificada desde 2015 

com qualidade “Excelente”. 

No que respeita à massa de água costeira, relativamente às pressões qualitativas com origem pontual, considerando as 

descargas de efluentes urbanos, industriais e agropecuários, e de acordo com os dados disponíveis à data da 

elaboração do PGRH-Madeira 2016-2021, concluiu-se que o setor que mais contribuiu para a descarga de poluentes no 

meio hídrico foi o setor urbano. Quanto às pressões qualitativas associadas a fontes difusas, foram estimadas as cargas 

relativas às potenciais pressões da agricultura, agropecuária e dos campos de golfe. Com base nos resultados obtidos, 

constata-se que a agricultura e a agropecuária são as pressões mais relevantes, com ordem de importância distinta 

consoante o parâmetro considerado. 

Efetivamente, as configurações hidromorfológicas da orla costeira, a qualidade ambiental e os ecossistemas são 

fortemente influenciados pelos diferentes processos dinâmicos naturais e pelas ações e intervenções antrópicas. Nas 

zonas costeiras ocorrem alterações hidromorfológicas devido a obras como: proteção de margens, portos e outras 

infraestruturas portuárias, molhes, praias artificiais e recuperadas, etc., estas pressões podem pôr em perigo o estado 

ecológico das massas de água e o cumprimento dos objetivos ambientais contemplados na Diretiva Quadro da Água e 

Lei da Água. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos no vale da Ribeira de S. Vicente fazem fronteira as massas de água do 

Paul da Serra e do Maciço Central.  

A massa de água do Paul da Serra, com uma área de cerca de 300 km2, localiza-se na parte ocidental da ilha da 
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Madeira e abrange a globalidade dos concelhos de Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e parcialmente a Ribeira Brava e 

S. Vicente. Esta massa de água considera a unidade hidrogeológica mais relevante da ilha, com disponibilidades 

significativas, que se encontram associadas à sua recarga direta, por precipitação, com uma constituição geológica que 

favorece a sua infiltração e circulação em profundidade. 

Esta massa de água alimenta diferentes nascentes, a diferentes cotas, algumas das quais contribuindo para o 

abastecimento público. Destacam-se os volumes totais captados nas nascentes de Porto Moniz (4 nascentes) e da 

Calheta (56 nascentes). 

A massa de água subterrânea do Maciço central ocupa uma área total de cerca de 418 km2 e integra maioritariamente 

aquíferos de produtividade elevada, mas também alguns de produtividade moderada e reduzida. A sua extensão 

geográfica abrange integralmente os concelhos de Santana, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e parte do 

Machico, S. Vicente e da Ribeira Brava. Localiza-se na zona central da ilha, sendo limitada a ocidente pela massa de 

água subterrânea do Paul da Serra e a oriente pela do Caniçal.  

De acordo com a avaliação efetuada no PGRH-Madeira 2.º Ciclo, as massas de água subterrâneas Paul da Serra e 

Maciço Central apresentam um estado químico e quantitativo Bom. 

Todavia, foram detetados alguns incumprimentos pela presença de cloreto na massa de água do Maciço Central, 

indicando situações de intrusão salina. No âmbito do PGRH-Madeira entende-se, contudo, que estas situações serão 

pontuais não justificando a classificação da globalidade da massa de água com estado inferior a Bom. 

Embora existam pressões associadas a extrações, bem como pressões pontuais e difusas, estas não contribuem 

significativamente para comprometer o cumprimento dos objetivos ambientais, quer do ponto de vista químico, quer do 

ponto de vista quantitativo. 

No que respeita a impactes, foi detetado um impacte negativo sobre a massa de água da ribeira de S. Vicente, sendo a 

sua significância média e de duração transversal a todas as fases do projeto. A probabilidade da sua ocorrência é 

remota, correspondendo à cheia centenária da Ribeira de S. Vicente (probabilidade de 1%). Período de retorno que 

legalmente deve presidir à análise de risco de inundação.  

De acordo com a caracterização elaborada, embora a obra não tenha impacte no regime de escoamento da Ribeira de 

S. Vicente, o seu leito de cheia, para um período de retorno de 100 anos (e numa maior extensão para períodos de 

retorno mais alargados), sobrepõe-se à área de intervenção prevista. Salienta-se, que nesta área, se atingem 

profundidades máximas de 5 m e velocidades máximas de 5 m/s. Pese embora existam já estruturas que se sobrepõe a 

esta zona inundável, não se entende desejável ver aumentada a capacidade de carga desta área. 

Não obstante estas conclusões, o PGRI-RAM sugere, como parte do seu programa de medidas, a reavaliação das 

cartas de zonas inundáveis para áreas de risco, bem como as cartas de riscos de inundações deverem considerar 

novos levantamentos cartográficos e a adoção de metodologias de cálculo hidráulico que integrem a componente sólida 
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do escoamento. 

O outro impacte identificado é relativo a potenciais pressões pontuais associada à contaminação / afluência de cargas 

às águas costeiras na zona adjacente à área de intervenção na Avenida Marco Marques Rosa, resultantes dos 

trabalhos durante a fase de construção, nomeadamente por poeiras, hidrocarbonetos, águas pluviais com detritos de 

resíduos de construção e demolição (cimento, madeiras, terras). 

Genericamente, o impacte ambiental sobre o descritor Recursos Hídricos deverão ser classificados como Negativos, 

Diretos, Permanente e Temporários e de Significância Média. 

 

5.3. Solo e Uso do Solo 

O solo e uso do solo assumem-se dessa forma como componentes fundamentais e fortemente vocacionadas para 

assegurar a sustentabilidade do território uma vez que promovem as bases mais adequadas para a gestão integrada e 

equilibrada desses mesmos recursos naturais. 

Segundo a Carta de Solos da Madeira (1992), a área de intervenção localiza-se na confluência entre as tipologias de 

solos: depósitos de praia e fluvissolos eutricos. Os fluvissolos são definidos por possuírem um horizonte superficial fraco 

ou inexistente (camada superior) e por material derivado de sedimentos fluviais, lacustres ou marinhos que foram 

depositados em intervalos regulares, sendo muito procurados pela sua elevada fertilidade agrícola. 

Os depósitos de praia podem incluir areias e cascalheiras formadas por seixos bem rolados de rochas vulcânicas. Estes 

depósitos podem estar associados a eventos de tempestade e ao desmantelamento de níveis conglomeráticos 

existentes na parte mais baixa da praia. 

Na área de intervenção e na sua envolvente, de acordo com a Carta de Ocupação do Solo, ocorrem os seguintes usos 

do solo: 

 Territórios artificializados –, correspondendo às subclasses: Tecido urbano; indústria, comércio e transportes; 

espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas; 

 Agricultura – com as subclasses: Culturas temporárias; culturas permanentes; 

 Florestas e meios naturais e semi-naturais - englobando as subclasses: florestas; florestas abertas, vegetação 

arbustiva e herbácea; zonas descobertas e com pouca vegetação; 

 Corpos de água – com a subclasse: águas interiores. 

 

Considerando apenas a AI, as classes com maior representatividade são as de Indústria, comércio e transportes 

com cerca de 58% da área total da AI e a de Zonas descobertas e com pouca vegetação com cerca de 33%. As 

restantes classes presentes possuem apenas valores residuais (com áreas inferiores a 350 m2).  
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Apesar das movimentações de terra durante a fase de construção, os impactes negativos sobre este descritor 

apresentam maioritariamente uma significância média ou reduzida. Foram identificados como impactes ambientais 

negativos o condicionamento de uso de solo por um curto período de tempo, a potencial contaminação dos solos pela 

descarga acidental de óleos, combustíveis e/ou lubrificantes, e produção de resíduos e águas residuais, a 

movimentação de terras/calhau rolado e eventuais problemas temporários de erosão, enquanto os solos não estão 

estáveis.  

Contudo, considera-se que o impacte associado à ocupação da área de calhau rolado, bem como à potencial 

impermeabilização de mais áreas, que são atualmente permeáveis, poderá traduzir-se num impacte com elevada 

significância, negativo e permanente, que poderá ter um efeito cumulativo, quer com os impactes de risco de inundação 

da ribeira de S. Vicente, quer com os associados a galgamentos e inundações costeiras e a consequente capacidade de 

escoamento necessária. 

Os impactes ambientais negativos sobre o descritor Solos e Usos do Solo deverão ser classificados maioritariamente 

como Diretos e Temporários de Significância Reduzida, e Indireto e Temporário de Significância Reduzida e Média. 

 

5.4. Ordenamento do Território 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, bem como o Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro (Sistema Regional de Gestão 

Territorial) estabelecem o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão 

territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos 

de gestão territorial. 

Os dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e principais instrumentos de planeamento em vigor no concelho de São 

Vicente são os identificados no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 | Instrumentos de gestão territorial em vigor no concelho de São Vicente 

IGT - designação Enquadramento legal 
Sobreposição com Área 

de Intervenção 

Âmbito Regional 

Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) – 
Alteração  

Proposta de Lei aprovada em 
Assembleia da República 

Com sobreposição 

Plano de Ordenamento do Território da 
Região Autónoma da Madeira (POTRAM) 

Decreto Legislativo Regional 
n.º12/95/M, de 24 de junho, e 
alterado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º9/97/M, de 18 de julho 

Com sobreposição 
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IGT - designação Enquadramento legal 
Sobreposição com Área 

de Intervenção 

(em revisão) 

Programa de Ordenamento Turístico da RAM 
(POT)  

Decreto Legislativo Regional n.º 15/ 
2017/M 

Com sobreposição 

Plano Regional de Emergência e Proteção 
Civil (PREPCRAM) 

Resolução n.º 816/2015 de 7 de 
setembro 

Com sobreposição 

Instrumentos de Política Sectorial 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Arquipélago da Madeira – 2.º ciclo 

Resolução n.º 81/2014, de 25 de 
fevereiro (em revisão) 

Com sobreposição 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da 
RAM (PGRI) 2016-2021 

Resolução n.º 805/2017, de 27 de 
outubro (em revisão) 

Com sobreposição 

Âmbito Municipal 

Plano Diretor Municipal de São Vicente (PDM 
São Vicente) 

Resolução n.º 532/2019, de 20 de 
agosto 

Com sobreposição 

Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil 

-- Com sobreposição 

 

A área de intervenção está integrada, no âmbito do PDM de São Vicente, em solo rústico (praias) e em solo urbano 

(espaços verdes, espaços de atividades económicas e espaços culturais (C2)) (Figura 4.23). De notar ainda que esta se 

encontra parcialmente associada à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão UOPG1 – São Vicente. Esta UOPG é 

determinada a elaboração de um Plano de Urbanização referenciado pelos seguintes objetivos programáticos: 

a) Articulação com o tecido urbano existente e promoção do preenchimento de vazios; 

b) Consolidação da ocupação de forma compatível com as infraestruturas e as construções existentes; 

c) Valorização de locais para uso público; 

d) Criação de espaços de lazer e de espaços verdes, preferencialmente articulados com as áreas comerciais, de 

serviços e com os esquipamentos de utilização coletiva; 

e) Reformulação de pavimentos, iluminação e mobiliário urbano; 

f) Reabilitação dos caminhos tradicionais, respeitando os materiais de construção e os elementos arquitetónicos ou 

decorativos mais característicos e dotando-os de mobiliário urbano de lazer e informação; 

g) Introdução de leitores de paisagem nos percursos; 

h) Proteção e valorização do património arquitetónico classificado e em vias de classificação; 

i) Preservação da zona de proteção dos recursos naturais; 
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j) Preservação da zona agrícola; 

k) Reformulação de acessos pedonais e viários e dos estacionamentos. 

No que respeita aos Espaços Culturais, estes correspondem a áreas de reconhecido valor patrimonial, histórico, 

arquitetónico, arqueológico e paisagístico. 

 

Figura 5.1 – Extrato do PDM de São Vicente 

Ao nível das condicionantes, a área de intervenção não se sobrepõe a áreas de Reserva Ecológica Nacional nem de 

Reserva Agrícola Nacional. 

 

Ao nível dos impactes verifica-se que existirá uma compatibilização do projeto com os Instrumentos de Gestão 

Territorial aplicáveis e projetos existentes ou previstos para a área de implantação do projeto e respetiva envolvente e 

qualificação territorial de uma zona de interesse do município. Assim, o impacte é positivo Direto, Permanente e de 

Significância Elevada. 

 

5.5. Dinâmica Costeira 

A caracterização da dinâmica costeira existente da área de intervenção centra-se na análise de parâmetros 
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oceanográficos, sendo dada uma perspetiva dos principais riscos naturais existentes na zona de intervenção. 

No que respeita às marés, estas são do tipo semidiurnas regulares ocorrendo quase simultaneamente em todo o 

arquipélago, conforme mostra a análise harmónica dos registos do marégrafo localizado no porto do Funchal, onde 

predominam as componentes semidiurnas, em especial a M2. A amplitude de maré varia ao longo do ano, atingindo 

valores máximos por ocasião dos equinócios de primavera e outono (marés vivas equinociais) e mínimos durante os 

solstícios. Na Madeira regista-se uma amplitude de 1 metro em marés vivas e 50 cm em marés mortas. Os valores 

máximos teóricos das alturas das preia-mares e das baixa-mares em águas vivas no porto do Funchal são de 2,69 e de 

0,16, respetivamente. 

Como é apresentado por Antunes (2018), a série temporal da oscilação da superfície livre da água do mar prevista para 

o ano de 2018 referida ao Zero Hidrográfico1 (ZH) encontra-se a 1,4 m abaixo do NMA (Nível do Mar Adotado) para a 

estação maregráfica do porto do Funchal.  

Identificaram-se os seguintes valores característicos para a zona de intervenção: 

 Nível médio teórico da Preia-mar de Águas Vivas: +2,46 m(ZH); 

 Nível médio teórico da Preia-mar de Águas Mortas: +1,86 m(ZH); 

 Nível médio teórico da Baixa-mar de Águas Mortas: +0,94 m(ZH); 

 Nível médio teórico da Baixa-mar de Águas Vivas:+0,37 m(ZH). 

No entanto, os níveis da maré poderão ser superiores aos previstos para as marés astronómicas no caso de ocorrência 

de depressões atmosféricas. Estes fenómenos de sobre-elevação de níveis de água de origem meteorológica (storm 

surge) ocorrem na ilha da Madeira, podendo considerar-se como estimativa prudente deste fenómeno, um valor máximo 

de 0.6 m. 

As variações nível médio do mar (NMM) na zona costeira de origem: 

Curto prazo:  

 Resultado de um conjunto de processos físicos de origem atmosférica, que podem provocar um incremento no 

nível médio das águas do mar associado a este processo, é geralmente designado por storm surge, e que se 

traduz pela sobrelevação do NMM e origina um nível de maré diferente daquele que é previsto pela maré 

astronómica;  

 Nas zonas costeiras arenosas e/ou de calhau rolado deve ser considerado também o processo de rebentação 

das ondas, faixas de sobrelevação negativa e positiva do NMM, (wave setdown e wave setup).  

                                                                 
1 O ZH é um plano de referência convencionado, situado abaixo do Nível da Maré Astronómica Mais Baixa, ao qual estão referidas as 

sondas e as linhas isobatimétricas representadas nas Cartas Náuticas. 
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Longo prazo:  

 Associadas aos efeitos de isostasia, expansão térmica e glacio-eustasia.     

Por sua vez, as ocorrências de galgamento costeiro apresentam uma marcada concentração no mês de dezembro (41% 

de todas as ocorrências registadas), não havendo qualquer registo de ocorrências nos meses de maio a agosto. Estes 

eventos registados (entre 1985 e 210) concentram-se de forma descontínua nos setores sul e leste da ilha, sendo a 

única exceção a freguesia de Porto Moniz (sector NW), com 2 eventos registados. As freguesias mais afetadas ao longo 

do período considerado (1985-2010) foram a Ribeira Brava (valor máximo registado de 18 ocorrências), Ponta do Sol (8 

ocorrências) e São Martinho (município do Funchal), com 6 ocorrências. 

De salientar que de acordo com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Vicente a praia de São 

Vicente apresenta como uma zona de elevada suscetibilidade a inundações e galgamentos costeiros. 

A agitação marítima está relacionada com os padrões de circulação atmosférica no Atlântico Norte, nomeadamente à 

ondulação proveniente de noroeste e nordeste. Como resultado de vários estudos realizados, desde novembro de 1996 

até dezembro de 2002, verifica-se que: 

 Os valores de altura da onde não excedem 5 m. As alturas significativas mais frequentes encontram-se na 

gama entre 0 e 2.0 m (97%), sendo no intervalo de 0.5 a 1.0 m que se verifica o maior número de ocorrências 

(53%); 

 A agitação marítima é essencialmente devida à ação do vento local;  

 As direções mais frequentes são provenientes do sector sul a noroeste, com 74%, e do sector leste e sudeste, 

com 21% e verifica-se o maior número de ocorrências (12%) na zona oeste. 

Contudo, a maioria dos estudos disponibilizados incidem sobre a zona sul da ilha, sendo possível apenas projetar 

valores específicos para a costa norte, concretamente para a costa de São Vicente. 

No que diz respeito ao descritor Dinâmica Costeira, foram detetados quatro impactes negativos, sendo a sua 

significância média (alteração das condições hidromorfológicas, aumento dos galgamentos costeiros e risco de 

inundação) e significância reduzida para a alteração na dinâmica no transporte sedimentar. A duração desde impactes é 

transversal a todas as fases do projeto.  

De acordo com a caracterização elaborada, uma parte significativa da obra será implantada sobre a atual praia de 

calhou rolado, o que poderá desencadear a alteração da dinâmica costeira no que respeita à transformação da onda, e 

consequentemente ao aumento/surgimento de galgamentos e de inundações costeiras como resultado da diminuição da 

largura da praia e da alteração do perfil de praia. Este facto poderá ainda ser agravado com a subida do nível médio do 

mar e a intensificação dos eventos extremos. 
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Não obstante destas conclusões, foram identificadas diversas limitações no que respeita a dados morfológicos e 

hidrodinâmicos. De salientar que a presente intervenção deverá ter em consideração o estudo da zona de interface 

entre terra e mar, recorrendo a modelação numérica, tendo em consideração levantamentos topohidrográficos de 

elevada resolução, parâmetros de agitação e de maré, correntes dominantes e transporte e características 

sedimentares.  

Genericamente, os impactes ambientais sobre o descritor Dinâmica Costeira deverão ser classificados como Negativos, 

Diretos, Permanentes e de Significância Média. 

 

5.6. Sistemas Ecológicos 

A área de intervenção do projeto e envolvente situa-se na costa norte da ilha da Madeira, mais propriamente e como 

referido anteriormente, no concelho de São Vicente, e, no que concerne aos sistemas ecológicos do concelho, importa 

destacar a Floresta Laurissilva, constituída predominantemente por árvores e arbustos de folhagem persistente, com 

folhas verde-escuras e planas.  

No cômputo geral a Floresta Laurissilva ocupa uma área de cerca de 15000 hectares, o equivalente a 20% do território 

da ilha e distribui-se, principalmente, pela costa norte, dos 300 aos 1300 metros de altitude, e na costa sul persiste 

nalguns locais de difícil acesso, dos 700 aos 1200 metros. Está totalmente incluída na área do Parque Natural da 

Madeira e encontra-se protegida por legislação regional, nacional e internacional.  

Importa também referir que de acordo com a Diretiva Habitats é um habitat prioritário, designado de Laurissilvas 

Macaronésias e as espécies mais características encontram-se também diretamente protegidas por diretivas 

comunitárias; é também uma Zona de Proteção Especial e, por tal, foi consagrada como um Sítio da Rede Natura 2000. 

No que concerne especificamente à área contemplada no projeto, importa referir que não é abrangida por qualquer área 

protegida ou classificada no âmbito referido anteriormente. 

Contudo, importa considerar que, apesar de não se constituir uma área protegida, os valores naturais existentes não 

são estanques e, considerando a sua significativa importância, devem ser tidos em devida consideração ao longo das 

diversas fases de intervenção do projeto.    

Neste âmbito, são de referir, por exemplo, os habitats e nichos normalmente associados aos sistemas de calhau rolado, 

mas cuja relocalização desse calhau na baía permite que voltem a (re)constituir-se e a recuperar facilmente. 

Assim, no que diz respeito aos impactes identificados que o projeto da Requalificação da Frente Mar de São Vicente 

terá sobre os sistemas ecológicos, foram todos de carácter negativo. Estes estão associados à fase de construção e 

funcionamento e resultam, essencialmente, pela plantação de alguns exemplares de espécies exóticas na área de 

intervenção, pela remoção de calhau rolado e consequente perda de habitats (mas que facilmente poderão recuperar 
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pela respetiva relocalização do calhau nessa mesma baía (ver descritor da dinâmica costeira – medidas de 

minimização), pela emissão de poeiras e potencial perturbação das comunidades de fauna ou flora na área envolvente 

ao projeto resultantes da circulação de máquinas, movimentação de terras e operações de cargas e descarga e a 

emissão de gases de combustão de veículos e equipamentos motorizados; pela produção e armazenagem de RSU e 

RCD e de águas residuais, associadas ao processo construtivo, das instalações de apoio ao estaleiro (sanitários, etc) e 

pelo risco de incêndio e explosão associado ao uso de determinadas substâncias, com repercussões sobre a fauna e 

flora na envolvência. 

Genericamente, os impactes negativos sobre o descritor Ecologia foram classificados como Diretos e Indiretos, 

Permanentes e Temporários e de Significância Elevada, Média e Reduzida.  

 

5.7. Paisagem 

Para além de não existir informação relativamente às unidades de paisagem do concelho, ou por não existir ou não 

estar disponível, importa destacar que a envolvente da área de intervenção do projeto se encontra fortemente 

humanizada e que, especificamente no que concerne à área de intervenção, esta carateriza-se pela presença de calhau 

rolado na área da praia que é delimitada a sul pela estrada e atual muro de contenção. Sendo que a sul da estrada 

localiza-se a zona edificada, de restauração e estabelecimentos comerciais, e estacionamento, anteriormente referida. 

A zona da área de intervenção que se desenvolve par sul ao longo da estrada D. João V é constituída essencialmente 

pela via rodoviária asfaltada ladeada por espaços verdes e estacionamento, sendo delimitada a este pela própria ribeira 

de S. Vicente. 

Como tal, no que diz respeito aos impactes que o projeto de requalificação da frente mar terá sobre o descritor 

paisagem, estes variam entre o negativo e o positivo. Destacam-se pela negativa a diminuição da área de praia de 

calhau rolado, parte integrante da paisagem natural da área de intervenção, resultante do aumento dos parques de 

estacionamento, sendo que como forma de mitigar, estes elementos serão recolocados em outras zonas da baía, e o 

impacte negativo temporário da implantação e funcionamento do estaleiro e da própria obra. 

Estes impactes são de caracter Negativo, Direto, Permanente e Temporário e de Significância Elevada. 

No que respeita à fase de exploração, é identificado um impacte de caráter positivo, com significância também elevada, 

relacionado com o potencial benefício resultante do processo de requalificação paisagística geral que estará associado 

ao projeto da requalificação frente mar de São Vicente. 

5.8. Qualidade do Ar 

A qualidade do ar é o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição do ar atmosférico. Essa 
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qualidade pode ser degradada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou resultantes de reações 

químicas, alterando-se o que seria a constituição natural da atmosfera. Alguns dos condicionantes ou fatores que 

influenciam o maior ou menor impacte que essas substâncias poluentes têm na qualidade do ar, são, por exemplo, a 

sua composição química, a sua concentração na massa de ar em causa e as condições meteorológicas. São 

numerosas e variáveis as fontes emissoras dos poluentes atmosféricos, podendo ser antropogénicas (resultantes das 

atividades humanas) ou naturais (resultantes de fenómenos da Natureza).  

Relativamente à área de intervenção desconhece-se a existência de campanhas de monitorização anteriores ao 

presente estudo e, considerando as atividades desenvolvidas na envolvente, esse não é um descritor significativo ao 

nível de impactes, sendo que será abordado preventivamente apenas para a fase de construção.  

De referir ainda que existem três estações para a caraterização do ar ambiente na RAM, das tipologias Fundo Rural e 

Urbano e Tráfego Urbano, contudo nenhuma na área de intervenção, não sendo assim possível caraterizar a área de 

intervenção. 

No que concerne aos impactes sobre a Qualidade do Ar, foram detetados impactes na fase de construção, associados à 

emissão de poeiras resultantes da circulação de máquinas, movimentação de terras e operações de carga e descarga e 

emissão de gases de combustão de veículos e equipamentos motorizados, e o risco de incêndio e explosão devido ao 

armazenamento de substâncias perigosas, com uma significância reduzida, uma vez que se considera que a 

probabilidade de acontecer é muito reduzida. 

Genericamente, os impactes sobre a Qualidade do Ar foram classificados como Negativos, Diretos, maioritariamente 

Temporários e de Significância Média e Reduzida. 

 

5.9. Ambiente Sonoro e Vibrações 

De acordo com a Carta de Ruído de São Vicente, verifica-se que a área de intervenção não se encontra numa zona 

definida como sensível ou mista, concluindo-se que não se encontra numa zona onde existe a incomodidade ao ruído  

No que diz respeito às vibrações, não existe nenhum estudo que avalie a vibrações atualmente da área de intervenção. 

Não obstante, considerando o contexto e enquadramento da área de intervenção e atividades que nesta decorrem, bem 

como das observações realizadas durante os trabalhos de campo, verifica-se que as vibrações existentes, a ocorrer, 

podem resultar apenas da circulação ocasional de veículos de maior tonelagem na via rodoviária. 

Para o descritor Ambiente Sonoro e Vibrações, foram detetados impactes negativos, na fase de construção, 

relacionados com o ruído e vibrações resultantes do funcionamento de equipamentos de desmonte e escavação, e 

posteriores trabalhos de requalificação da frente mar e circulação de viaturas pesadas.  
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Os impactes detetados sobre o Ambiente Sonoro e Vibrações foram classificados como Negativos, Temporários e de 

Significância Reduzida e Média para a fase de construção.  

 

5.10. Resíduos 

Os resíduos atualmente produzidos na área de intervenção estão associados ao funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais que existem na área imediatamente adjacente e são resíduos sólidos urbanos essencialmente resultantes da 

atividade de restauração. 

Os impactes detetados sobre este descritor estão associados essencialmente à produção de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e outros resíduos resultantes da fase de construção 

(nomeadamente perigosos, associados aos equipamentos e maquinaria necessária e ao funcionamento do estaleiro), e 

foram classificados como Negativos, Temporários e de Significância Reduzida e apenas para a fase de construção.  

 

5.11. Património 

No que diz respeito ao património, o concelho de São Vicente é composto por 22 imóveis classificados, sendo que a 

maioria (11 imóveis) encontra-se na freguesia de São Vicente.  

Na área de intervenção encontram-se elementos classificados como património geológico no Relatório do PDM de São 

Vicente anteriormente em vigor, nomeadamente, a praia de calhaus e areia fonolitica e basáltica em São Vicente, que 

será intervencionada. Contudo, nem o regulamento, nem as condicionantes do PDM apresentavam regulamentação 

para esta tipologia de património. 

No PDM entretanto revisto, a zona de calhau rolado considerada como património corresponde agora apenas ao 

geossítio SV01, da Foz da Ribeira de São Vicente, que fica fora da área de intervenção. 

Como tal, para o descritor Património não foram identificados impactes. 

 

5.12. Rede Viária e Tráfego 

Considerando os constrangimentos já existentes atualmente associados à rede viária (largura da via) e de tráfego, 

resultado da falta de estacionamento na ER 101, e da elevada procura daquela zona, verifica-se que poderão surgir 

constrangimentos na circulação rodoviária e pedonal, resultantes da zona de estaleiro e das ações e processo 

construtivo, circulação de maquinaria e viaturas pesadas, em particular no acesso a Porto Moniz. 
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Mas que, em contrapartida, com a execução da intervenção prevista, verificar-se-ão melhorias importantes das 

condições de estacionamento e circulação rodoviária e pedonal, com o reordenamento dos espaços de estacionamento 

e de circulação e usufruto pedonal. 

Assim, os impactes sobre a Rede Viária e Tráfego dividem-se em: negativos para a fase de construção, associado aos 

necessários constrangimentos pelos trabalhos de construção e movimentação de máquinas, estaleiro, entre outros, 

sendo que estes são temporários e de significância média; e positivos, permanentes e de significância elevada, com o 

resultado e um dos objetivos do próprio projeto, com a requalificação da zona urbana, circulação, usos comerciais e de 

lazer da zona intervencionada em relação à situação atual. 

 

5.13. Socioeconomia 

Segundo os Resultados Definitivos dos Censos do Instituto Nacional de Estatística referentes ao ano de 2011, o 

concelho de São Vicente possuía 5 723 habitantes distribuídos por uma área de 78,8 Km2, verificando-se um 

decréscimo, nas últimas décadas, da população residente, iniciado na década de 60 (com 11 603 habitantes). Os 

indicadores censitários de 1991, 2001 e 2011 evidenciam que o concelho de São Vicente perde população no grupo 

etário dos 0-24 anos.  

Constata-se, assim, uma tendência clara para a diminuição demográfica do concelho de São Vicente, condicionada pelo 

decréscimo substancial em termos de população jovem, resultado do baixo número de nascimentos e da diminuição de 

população em idade ativa. Da mesma forma, observa-se que o concelho não possui uma grande capacidade de atração 

de nova população residente. No sentido contrário, subsiste o aumento da população idosa e o subsequente 

envelhecimento demográfico. 

Adicionalmente, o aumento do desemprego e a diminuição da taxa de atividade de 1991 para 2001 constituem 

problemáticas inerentes à escassez de oferta do mercado de emprego concelhio, aspeto agravado pelo envelhecimento 

demográfico, pela não renovação geracional e pelo peso pouco expressivo da população em idade ativa. 

No ano de 2015 existiam 420 trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por município, segundo o setor 

de atividade (72,6% trabalham no setor terciário), com um ganho médio mensal de 811,50€. 

Observa-se que para um total de 290 empresas constituídas no concelho em 2011, predominam as do comércio e da 

construção (71 empresas cada) seguidas das empresas que se dedicam ao setor do alojamento e restauração (53). 

Com alguma representatividade (29 empresas) ainda encontramos empresas da área dos transportes e da 

armazenagem. 

No que respeita Influência das atividades construtivas no emprego e economia local, as atividades de construção estão 

confinadas ao perímetro da AI, as quais gerarão certamente impactes positivos com a requalificação de toda a zona e a 
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inclusão de espaços de usufruto melhorados. Adicionalmente, a própria execução da obra, poderá resultar em impactes 

positivos locais ao nível das empresas de construção civil. 

Apesar de nesta fase se desconhecer o número de trabalhadores envolvidos na obra, bem como não se pode afirmar 

que a totalidade destes empregos sejam novos empregos, pois parte certamente pertencerão aos quadros das 

empresas contratadas para a construção, e de não ser possível aferir a potencial melhoria da situação económica dos 

espaços e atividades comerciais da zona envolvente, considera-se que o impacte é Positivo, Direto/Indireto, 

Temporário/Permanente e Significância Média. 

Ao nível da perturbação das acessibilidades e circulações locais, considera-se que o volume e tipologia de tráfego na 

fase de construção provocará uma sobrecarga temporária da rede de infraestruturas rodoviárias existentes, com a e 

criação de condições de circulação perigosas. Identifica-se, assim, que o impacte é Negativo, Temporário, Direto e de 

Significância Reduzida. 

No que respeita às áreas urbanas e habitacionais, as operações de construção poderão levar ao surgimento de 

impactes negativos devido essencialmente à circulação de veículos pesados, com consequências na segurança e 

perturbação da circulação nas áreas urbanas e habitacionais próximas, com restrição quanto à velocidade e a 

ultrapassagens. Apesar da circulação de veículos pesados não se evidenciam problemas significativos de mobilidade. 

Neste sentido, na fase de construção existirá um impacte Negativo, Temporário, Direto e de Significância Reduzida. 

Os impactes decorrentes da afetação da população, circulação de camiões na fase de construção e alterações de 

tráfego estão relacionados com os indicadores socioeconómicos, mas também com outras componentes ambientais, 

nomeadamente, o ambiente sonoro, a qualidade do ar e ruído, cujos impactes são devidamente analisados nos 

capítulos próprios. 

Em relação aos impactes previstos para o descritor Socioeconomia na fase de funcionamento, importa referir que estes 

são todos positivos e de significância elevada e média, como resultado da dinamização direta das atividades 

económicas e geração de emprego, sobretudo, nos setores do turismo, recreio e lazer, com especial destaque para o 

surf e a gastronomia. 

Em termos de desenvolvimento socioeconómico é indispensável a presença de infraestruturas e equipamentos no 

domínio público (áreas verdes, estacionamento e mobiliário urbano), adequados para atrair novos investimentos, 

constituindo um fator de dinamização do concelho. Considera-se que o projeto contribuirá para a diminuição, ainda que 

residual, da taxa de desemprego do concelho. 

O projeto prevê a criação de novos estacionamentos para, motociclos e autocarros, construção de zonas de passeio e 

lazer a norte da faixa de estrada complementado com mobiliário urbano e espaços verdes (635m2), com a melhoria dos 

passeios e zonas de circulação, incluindo as rampas de acesso ao calhau.  

Estes impactes serão, assim, positivos e são avaliados como Permanentes, Diretos/Indiretos e de Significância Elevada 
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5.14. Riscos antropogénicos 

Não foram identificadas áreas de suscetibilidade moderada ou elevada a riscos antropogénicos significativos na área de 

intervenção. 

 

5.15. Riscos para a saúde humana 

Os riscos para a saúde humana são avaliados ao longo de diversos descritores (ex: geomorfologia, geologia, dinâmica 

costeira, ambiente sonoro e vibrações, e rede viária e tráfego), e estão associados essencialmente à fase de 

construção, e são na sua maioria pouco significativos, com algumas exceções, para as quais se considera que as 

medidas de mitigação propostas salvaguardam e asseguram a proteção e salvaguardar da vida e saúde humana (ex: 

colocação de proteção de malha metálica no talude a sul da área de intervenção). Assim, de acordo com a avaliação 

efetuada concluiu-se que o risco para a saúde humana da população e utilizadores na fase de exploração/existência do 

projeto, é reduzido pois as emissões de poluentes atmosféricos, de ruído e de vibrações são reduzidas, dando origem a 

impactes pouco significativos. 

Relativamente aos trabalhadores (bem como à população e utilizadores das áreas envolventes) para a fase de 

construção foi preparado um conjunto de procedimentos de segurança para minimizar o mesmo, para além das medidas 

minimizadoras propostas no presente EIA. Relativamente à intrusão de pessoas não autorizadas na área de projeto o 

risco é controlado pela manutenção da vedação em torno da área de pedreira e a sinalização de proibição de acesso à 

zona de obra e estaleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evolução previsível na ausência do Projeto 

O presente capítulo pretende apresentar uma simulação sumária da evolução dos diversos descritores sem a 
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implementação do projeto em apreço. 

Ao nível da Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais não se prevê qualquer alteração na ausência do projeto de 

requalificação da frente mar de São Vicente e no que refere à suscetibilidade de ocorrência de movimentos de massa 

em vertentes também não se preveem alterações nas classes de suscetibilidade. 

De igual modo, na área intervenção não se espera que da não concretização do projeto se alterem as características 

atuais dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer em termos quantitativos, quer qualitativos. 

Ao nível do Solo e Uso do Solo não se prevê qualquer alteração na ausência do projeto de requalificação da frente mar 

de São Vicente, sendo que ao nível do Ordenamento do Território, uma vez que o projeto se desenvolve numa área que 

integra quer solo rústico, quer solo urbano, e está parcialmente integrada na UOPG 1 – São Vicente, a não 

concretização deste projeto condicionará, pelo menos a curto prazo, o cumprimento das estratégias preconizadas pelo 

PDM, no que respeita à planta de ordenamento e a alguns dos objetivos delineados para essa área da UOPG, bem 

como à requalificação da zona da frente mar, de modo a contribuir para os objetivos associados aos Espaços Culturais, 

que se constituem como áreas de reconhecido valor patrimonial, histórico, arquitetónico, arqueológico e paisagístico. 

No que respeita aos níveis da maré, poderão ser superiores aos previstos para as marés astronómicas no caso de 

ocorrência de depressões atmosféricas, podendo ser ainda agravados no caso de os padrões de eventos extremos 

alterarem trajetórias e aumentarem a sua intensidade. Como já mencionado, estes fenómenos de sobre-elevação de 

níveis de água de origem meteorológica (storm surge) na ilha da Madeira carecem de um estudo mais detalhado 

podendo considerar-se como estimativa prudente deste fenómeno, um valor máximo de 0.6 m, que, com o agravamento 

dos eventos de fenómenos extremos, poderão ser superiores ao valor referido. 

Adicionalmente, a atual configuração do litoral é o resultado da interação ente os agentes da geodinâmica interna e 

externa e, mais recentemente, da ação do Homem. Por sua vez, os impactes mais importantes das alterações 

climáticas sobre as zonas costeiras dão-se em escalas de tempo mais longas do que as associadas à passagem de 

temporais, e que estes impactes resultam no aumento da temperatura média do mar e da acidez das águas superficiais 

do oceano, nas variações de salinidade, na subida do nível médio global do mar, nas alterações no clima de agitação 

marítima e na circulação oceânica. Como tal, no que respeita à ocorrência de galgamentos, inundação e erosão 

costeira, parte-se do princípio de que os locais atualmente mais afetados em contextos de ondulação forte serão os 

mais propensos ao intensificar desta ação num contexto de subida do nível médio das águas do mar. Esta situação 

poderá acentuar-se em períodos em que haja coincidência temporal e espacial de tempestades marítimas e cheias, em 

período de mares vivas, em que esta interação levará à intensificação dos impactos destas últimas nos aglomerados 

urbanos costeiros atravessados por ribeiras.  

Neste contexto os impactes das alterações climáticas na subida do nível do mar e nas inundações costeiras terão de 

estar no topo das preocupações dos municípios com grandes aglomerados urbanos e com infraestruturas junto à costa, 

como é o caso de São Vicente. 
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Por sua vez, considerando o clima de agitação, para além da alteração dos padrões de agitação, deveremos ter em 

consideração a cota do espraiamento. Assim, é proposto em sede de EIA um exercício para o cálculo das cotas de 

espraiamento para o sector costeiro da intervenção, considerando o sector como uma praia de baixa permeabilidade e 

para quatro hipóteses de agitação. 

Na ausência do presente projeto perspetiva-se, também, a manutenção ou deterioração da atual situação, pela pressão 

antropogénica sobre os valores ecológicos existentes, principalmente na envolvente do projeto. 

Ao nível da paisagem não se prevê qualquer alteração na ausência do projeto, considerando-se que devido aos atuais 

problemas de estacionamento e circulação congestionada se agrave a deterioração da qualidade cénica da frente mar 

e, consequentemente, da qualidade do usufruto desta área, quer na perspetiva das zonas de estar, restauração e lazer, 

quer da própria área de calhau rolado. 

No que respeita aos descritores da qualidade do ar, ambiente sonoro e vibrações e resíduos, não se preveem quaisquer 

alterações, e mesmo as previstas com o projeto, são de caracter temporário, uma vez que são na sua maioria 

associadas à fase de construção. 

Quanto aos valores patrimoniais na área de intervenção do projeto, a não concretização do mesmo não constitui 

nenhuma ameaça para o descritor Património, na perspetiva do património classificado. Contudo, no que diz respeito ao 

edificado, de um modo geral, a atual situação contribui para uma descaracterização e ambiente urbano menos 

qualificado. 

No que concerne à rede viária e tráfego, a evolução da situação existente na área de intervenção perspetiva-se como 

potencialmente negativa, uma vez que nesta zona ocorrem já alguns constrangimentos de tráfego e estacionamento 

desordenado com ocupação parcial da via pública e de circulação rodoviária. A maior afluência que se tem verificado 

aos estabelecimentos existentes nesta frente mar tem agravado a descaracterização e usufruto da zona.  

Por último, relativamente à socioeconomia, a evolução da situação existente na área de Requalificação da Frente de 

Mar de São Vicente e envolvente dependerá das pressões e efeitos que as dinâmicas socioeconómicas e territoriais irão 

exercer sobre a área de intervenção. Trata-se de fatores difíceis de controlar e prever devido às alterações das 

dinâmicas macroeconómicas e da capacidade que o município tem para influenciar a atração de investimento. Neste 

sentido, a evolução de uma determinada área encontra-se muito dependente dos IGT em vigor, com especial destaque 

para o PDM. A não concretização do projeto condicionará a instalação dos investimentos previstos para a área de 

intervenção, reduzindo a dinâmica económica que a requalificação desta área poderá potenciar para um usufruto mais 

qualificado e aprazível da mesma. 

7. Medidas de Minimização 

Foram identificadas e ponderadas medidas minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes identificados como 
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negativos e resultantes da implementação do projeto de requalificação da frente mar de São Vicente. 

É importante, de igual modo, refletir sobre as mais-valias e impactes positivos associados ao projeto, uma vez que em 

sede de EIA é imprescindível definirem-se, por um lado, as medidas que permitam reforçar e potenciar os aspetos 

positivos das intervenções avaliadas e, por outro, eliminar, ou minimizar, ou compensar os impactes negativos 

associados a essas mesmas intervenções. 

Procurou-se assim que, para todos os impactes negativos considerados com uma significância média ou elevada 

fossem indicadas medidas de mitigação e/ ou compensatórias. 

De notar que a abrangência do processo de AIA obriga a que os seus resultados possuam uma abrangência territorial 

por vezes extensa, provocando alterações ao nível das figuras de ordenamento Municipal e Regional. Este cenário 

implica que, na execução de algumas medidas de minimização possa verificar-se que as responsabilidades atravessem 

diferentes organizações e entidades, em que algumas das implicações resultantes da sua possível viabilização só 

poderão ser devidamente controladas com o envolvimento das entidades oficiais responsáveis pelas questões 

Camarárias e do Ambiente e com uma adequada implementação dos programas de monitorização definidos. 

Existindo impactes ambientais negativos associados ao projeto cuja mitigação poderia ser exponenciada, considerou-se 

a definição de medidas compensatórias, de caráter complementar, que se assumem com relevância para a 

compensação desses mesmos impactes, seja na área de intervenção, seja na área adjacente e envolvente, 

constituindo-se como potenciais oportunidades de salvaguarda e proteção dessas mesmas áreas.  

 
Assim, o Quadro 7.1 apresenta as medidas de minimização previstas para o presente projeto e associadas a cada um 

dos descritores analisados. 
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Quadro 7. 1 | Medidas de Mitigação e/ou Compensatórias para os impactes ambientais negativos e de reforço para os impactes ambientais positivos 

Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

Geologia/ 
Geomorfologia 

C/F Mitigação 

Alteração da topografia e morfologia 
resultante das escavações para o 
aumento da zona de lazer e 
estacionamento. 

Negativo, Direto, 
Permanente e de 

Significância Elevado 

Recomenda-se que os trabalhos de movimentação, desmonte e escavação sejam programados para 
assegurar as devidas condições de segurança dos trabalhadores e estabilidade dos materiais e elementos 
geomorfológicos alterados / intervencionados e que sempre que possível seja privilegiada a opção por 
soluções com base em engenharia natural nas intervenções necessárias para estabilização de 
taludes/escarpas, de modo a que estas provoquem o menor impacte possível em termos visuais, estruturais 
e mesmo económicos. 

C Mitigação 

Potencial instabilidade da 
arriba/vertente sul como resultado 
das vibrações e trabalhos de 
desmonte do atual muro de 
contenção 

Negativo, Direto, 
Temporário/Permanent

e e de Significância 
Média 

 Deverão ser desenvolvidos estudos geotécnicos para avaliar a estabilidade da arriba/escarpa sul, 
sobranceira aos estabelecimentos comerciais, e o potencial risco das vibrações resultantes da fase de 
obra sobre a mesma, numa fase prévia ao início da obra, e implementadas as necessárias medidas para 
evitar a queda de blocos e risco para pessoas e bens. 

 Durante a fase de obra deverá existir um processo de monitorização diário da estabilidade da arriba sul, 
nomeadamente, o aparecimento de fissuras e queda de materiais rochosos. 

C/F Mitigação 

Movimento de calhau rolado no 
âmbito da execução do projeto de 
aumento da capacidade de 
estacionamento. 

Negativo, Direto, 
Temporário/Permanent

e e de Significância 
Média 

 A modelação da Praia deve incluir trabalhos de reperfilamento, regularização e limpeza para posterior 
colocação de uma camada de calhau com espessura média de 1,00 metro; 

 A reposição do calhau rolado deve contribuir para a proteção da frente marginal, constituindo um 
elemento de valorização paisagística, assim como poderá ser dirigido para a “alimentação da própria 
praia, processo que deve ser feito tendo em consideração nomeadamente a dinâmica das marés e 
consequente necessidade de alimentação em determinados pontos da mesma”. 

Recursos 
Hídricos 

C/F Mitigação 
Risco de inundação (já existente) da 
área de intervenção do projeto 

Negativo, Direto, 
Permanente e de 

Significância Média 

Consideração, em sede de projeto de execução, e após atualização do MDT, de obras de defesa contra 
cheias. 
A par da modelação destas medidas de defesa deverá igualmente ser feita a atualização da informação de 
base a utilizar, nomeadamente o MDT e levantamentos topográficos, que deverão ser cruzados com a atual 
área de inundação crítica delimitada em sede do PGRI-RAM. 

C Mitigação Cargas de origem pontual  
Negativo, Direto, 
Temporário e de 

Significância Média 

 Limpeza dos RCD existentes na área de intervenção e acondicionamento dos mesmos em locais 
adequados e onde não possam ser arrastados pela água da chuva para o mar; 

 Em alturas de menor pluviosidade, e caso ocorra movimentação mais intensa de terras e outros materiais 
particulados, deverá considerar-se a aspersão dos pavimentos com água para assentar as poeiras (mas 
em quantidades que não afluam para o mar); 

 Programa de monitorização de qualidade das águas costeiras durante a fase de construção de forma a 
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Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

monitorizar periodicamente as potenciais cargas afluentes resultantes da intervenção e implementar 
medidas mitigadoras / eliminadoras das potenciais cargas e afluências, em conformidade com a sua 
origem. 

Solos e Usos 

do Solos 

C Mitigação 

Condicionamento de uso do solo por 
um curto período de tempo (estaleiro, 
máquinas e equipamentos de 
construção)  

Negativo, Direto, 
Temporário e de 

Significância Média 

Plano de Estaleiro (caso se constate a necessidade de implementação) que deve prever e definir os 
requisitos e procedimentos necessários para que a sua implantação, funcionamento e desinstalação 
provoquem o mínimo de alterações previstas no solo, e, caso provoquem, devem ser revertidas na fase de 
limpeza e desinstalação do estaleiro. 

C Mitigação 

Produção e armazenagem de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) nas 
instalações de apoio ao estaleiro e de 
águas residuais associadas ao 
processo construtivo (sanitários, etc.). 

Negativo, Indireto, 
Temporário e de 

Significância Reduzida 

 Recolha e encaminhamento para destino final adequado, através de operador licenciado, dos resíduos 
produzidos na fase de construção; 

 Cumprimento do plano de gestão de resíduos em obra previsto, que vise a redução da sua produção e a 
definição de condições adequadas de acondicionamento temporário (em estaleiro) e encaminhamento 
para operador licenciado. Este plano deve assegurar requisitos para armazenamento temporário de 
resíduos que evitem a sua dispersão na área de intervenção e envolvente ou, caso tenham 
características poluentes, sejam depositados diretamente sobre o solo. 

C Mitigação 

Contaminação dos solos pela 
descarga acidental de óleos, 
combustíveis e/ou lubrificantes 
(máquinas e equipamentos na fase 
de construção), e deposição não 
adequada de resíduos (RSU e RCD). 

Negativo, Direto, 
Temporário e de 

Significância Reduzida 

 Manutenção e inspeção adequada das máquinas, equipamentos e viaturas a utilizar na fase de 
construção; 

 Realização de operações de reparação e manutenção das viaturas e restantes equipamentos na fase de 
construção, preferencialmente, nas respetivas oficinas. Quando tal não for possível, e seja necessário 
proceder a revisões ou reparações em obra, deverão ser assegurados todos os procedimentos para que 
não ocorra contaminação acidental de recursos hídricos e solos por óleos, combustíveis ou outras 
substâncias poluentes, designadamente: a realização dessas operações em áreas impermeabilizadas já 
existentes com uso de bacias de retenção ou de recolha dessas substâncias; ou em área 
temporariamente impermeabilizada com materiais impermeáveis amovíveis e com bacias de retenção; 

 Recolha e encaminhamento para operadores licenciados de hidrocarbonetos ou outras substâncias 
poluentes derramadas, provenientes dos equipamentos afetos à obra; 

 Acondicionamento adequado em local fechado e com bacias de retenção dos recipientes que contenham 
hidrocarbonetos ou outras substâncias poluentes. 

C/F Mitigação 

Alteração irreversível da topografia 
(zona da praia de calhau rolado)  

Negativo, Direto, 
Permanente e de 

Significância Média 

C/F Mitigação 
Movimento de terras/calhau rolado no 
âmbito da execução do projeto de 
aumento da capacidade de 

Negativo, Direto, 
Temporário/Permanent

e e de Significância 
Elevada 

 A modelação da Praia deve incluir trabalhos de reperfilamento, regularização e limpeza para posterior 
colocação de uma camada de calhau com espessura média de 1,00 metro; 

 A reposição do calhau rolado deve contribuir para a proteção da frente marginal, constituindo um 
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Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

estacionamento e impermeabilização 
de áreas atualmente permeáveis. 

elemento de valorização paisagística, assim como poderá ser dirigido para a “alimentação da própria 
praia, processo que deve ser feito tendo em consideração nomeadamente a dinâmica das marés e 
consequente necessidade de alimentação em determinados pontos da mesma”. 

Ordenamento 
do Território 

Não aplicável  

Dinâmica 

Costeira 

C/F Mitigação 

Alteração das condições 
hidromorfológicas, em particular no que 
respeita ao perfil de praia e diminuição 
da largura de praia de calhou rolado, o 
que conduz à aproximação da linha de 
água da frente marítima e, 
consequentemente, à diminuição da 
área de dissipação da energia onda 
nomeadamente em períodos de 
ocorrência de eventos extremos 
(tempestades). 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 

 Definição de um perfil de praia tendo em consideração as características morfológicas e sedimentares 
atuais (inverno e verão marítimos).  

 Sempre que seja adequado, reperfilamento do perfil da praia definido utilizando o calhau rolado com o 
objetivo de maximizar a dissipação de energia da onda e consequentemente os galgamentos e 
inundações costeiras, em particular em períodos de eventos extremos. 

 Utilização da área de implementação como faixa tampão ao galgamento e inundação costeira, em 
particular durante eventos extremos. 

 Implementação de um sistema/zonas de escoamento superficial para drenagem de águas superficiais 
resultantes de galgamentos e inundações costeiras, em particular durante eventos extremos (que poderá 
igualmente funcionar para o caso de inundação da ribeira de S. Vicente). 

 Utilização de sistemas de drenagem eficazes nas zonas de estacionamento com objetivo de minimizar os 
efeitos de galgamentos e inundações costeiras, em particular durante eventos extremos. 

 Embora a subida do nível do mar seja relativamente lenta, a estratégia deverá passar, desde já, pela 
identificação de todos os locais mais vulneráveis, não permitindo a localização de infraestruturas 
permanentes. 

 Realização de um estudo hidromorfológico recorrendo a modelação numérica, com o objetivo de avaliar 
possíveis efeitos locais causados pela construção da obra marítima pretendida. 

 Ponderar a incorporação/alteração na solução de uma obra aderente à linha de costa com um desenho 
estrutural que permita a deflexão das ondas; 

 Redução da largura total do avanço para norte sobre o mar; 

 Desenvolvimento de uma análise custo benefício com ponderação da robustez da obra, alinhamento e 
configuração da linha de costa, largura de praia, custo da obra e manutenção da mesma. 

C/F Mitigação 

Aumento de eventos de galgamentos 
costeiros, dado o avanço da frente 
marítima na direção do mar, levando ao 
rebentamento da onda junto do novo 
alinhamento marginal 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 

C/F Mitigação 

Aumento potencial de vibrações 
resultante do rebentamento da onda, 
devido à redução da área de dissipação 
da energia onda nomeadamente em 
períodos de ocorrência de eventos 
extremos (tempestades). 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 

C/F Mitigação 

Aumento potencial de vibrações 
resultante do rebentamento da onda, 
devido à redução da área de dissipação 
da energia onda nomeadamente em 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 
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Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

períodos de ocorrência de eventos 
extremos (tempestades). 

C/F Mitigação 
Risco de inundações costeiras dado o 
avanço da frente marítima terrestre na 
direção do mar 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 

C/F Mitigação 
Alteração na dinâmica de transporte 
sedimentar na envolvente da área de 
intervenção 

Negativo, Indireto, 
Permanente e 

Significância Reduzida 

Sistemas 
Ecológicos 

F Mitigação 
Plantação de espécies exóticas na sua 
envolvente 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Elevada 

Plantação de exemplares de espécies nativas de flora, cuja obtenção desses exemplares deve ser 
articulada com a entidade florestal com competência na matéria. 

C/F Mitigação 
Remoção de calhau rolado e 
consequente perda de habitats naturais 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Elevada 

O volume de calhau rolado da área a intervencionar deve ser dirigido para a “alimentação da própria praia, 
processo que deve ser feito tendo em consideração nomeadamente a dinâmica das marés e consequente 
necessidade de alimentação em determinados pontos da mesma 

C Mitigação 

Emissão de poeiras e perturbação das 
comunidades de fauna ou flora 
existentes, como resultado da circulação 
de máquinas, movimentação de terras e 
operações de carga e descarga 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

 Definição de todos os circuitos de acesso à área a intervencionar, de forma a conter e controlar e 
minimizar todos os potenciais efeitos indiretos e perturbação sobre os fatores bióticos em particular da 
área envolvente que não será alvo de intervenção; 

 Manutenção e conservação adequada das máquinas, equipamentos e viaturas a utilizar, no sentido de 
reduzir as emissões de poluentes resultantes do seu funcionamento: emissão de COV’s, partículas, entre 
outros. 

C Mitigação 
Emissão de gases de combustão de 
veículos e equipamentos motorizados 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

 Definição de todos os circuitos de acesso à área a intervencionar, de forma a conter e controlar e 
minimizar todos os potenciais efeitos indiretos e perturbação sobre os fatores bióticos em particular da 
área envolvente que não será alvo de intervenção; 

 Manutenção e conservação adequada das máquinas, equipamentos e viaturas a utilizar, no sentido de 
reduzir as emissões de poluentes resultantes do seu funcionamento: emissão de COV’s, partículas, entre 
outros. 

C Mitigação 

Produção e armazenagem de RSU nas 
instalações de apoio ao estaleiro e de 
águas residuais associadas ao processo 
construtivo (sanitários, etc.). 

Negativo, Indireto, 
Temporário e 

Significância Reduzida 

Existência de plano de gestão de resíduos em obra, cujos procedimentos devem assegurar o devido 
armazenamento e encaminhamento para operador licenciado de resíduos de construção de demolição 
(RCD), bem como de outros resíduos equiparados a urbanos resultantes da fase de construção. 



 
 

 

39 EIA Requalificação da Frente Mar de São Vicente 

Resumo Não Técnico – Versão Consulta 

Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

C Mitigação 
Risco de incêndio e explosão devido ao 
armazenamento de substâncias 
perigosas. 

Negativo, Indireto, 
Temporário e 

Significância Reduzida  
Cumprimento dos requisitos legais de segurança de materiais perigosos e adequado armazenamento.  

Paisagem 
 

C/F 
Mitigação / 

Compensação 
Diminuição da área de calhau rolado. 

Negativo, Direto, 
Permanente e 

Significância Elevada 

O volume de calhau rolado da área a intervencionar deve ser dirigido para a “alimentação da própria praia, 
processo que deve ser feito tendo em consideração nomeadamente a dinâmica das marés e consequente 
necessidade de alimentação em determinados pontos da mesma. Esta medida está articulada com as 
medidas propostas no âmbito do descritor ”Dinâmica Costeira”; 

C Mitigação 
Diminuição da qualidade paisagística na 
zona de intervenção durante a fase de 
construção. 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Elevada 
A estrutura / elementos de vedação devem ter o menor impacte visual possível 

F Mitigação 
Requalificação paisagística da área 
intervencionada 

Positivo, Direto, 
Permanente e 

Significância Média 

Utilização, em áreas que seja necessário replantação, de exemplares de espécies nativas de flora (a 
obtenção desses exemplares, deve ser articulada com a entidade florestal com competência na matéria) 

Qualidade do 
Ar 

C Mitigação 

Emissão de poeiras resultantes da 
circulação de máquinas, movimentação 
de terras e operações de carga e 
descarga  

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

 Humedecimento do pavimento nos períodos mais secos na fase de construção; 

 Manutenção e conservação adequada das máquinas, equipamentos e viaturas a utilizar, no sentido de 
reduzir as emissões de poluentes resultantes do seu funcionamento: emissão de COV’s, partículas, entre 
outros; 

 Proibição (de acordo com a legislação em vigor) da realização da queima de resíduos; 

 Definição de todos os circuitos de acesso à área a intervencionar e respetiva circulação interna, de forma 
a conter e controlar e minimizar todos os potenciais efeitos indiretos e perturbação sobre os fatores 
bióticos (ex: flora nativa/autóctone), em particular da área envolvente que não será alvo de intervenção; 

 Cumprimento dos requisitos legais de segurança de materiais perigosos e adequado armazenamento. 

C Mitigação 

Emissão de gases de combustão de 
veículos e equipamentos motorizados, 
utilizados na construção dos parques de 
estacionamento 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

 Humedecimento do pavimento nos períodos mais secos na fase de construção; 

 Manutenção e conservação adequada das máquinas, equipamentos e viaturas a utilizar, no sentido de 
reduzir as emissões de poluentes resultantes do seu funcionamento: emissão de COV’s, partículas, entre 
outros; 

 Proibição (de acordo com a legislação em vigor) da realização da queima de resíduos; 

 Definição de todos os circuitos de acesso à área a intervencionar e respetiva circulação interna, de forma 
a conter e controlar e minimizar todos os potenciais efeitos indiretos e perturbação sobre os fatores 
bióticos (ex: flora nativa/autóctone), em particular da área envolvente que não será alvo de intervenção; 
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Descritor Fase 
Tipologia de 

Medida 
Impacte Ambiental Característica  Medidas de Mitigação / Compensatórias / Reforço (síntese) 

 Cumprimento dos requisitos legais de segurança de materiais perigosos e adequado armazenamento. 

Ambiente 
Sonoro e 
Vibrações 

C Mitigação 

Ruído e vibrações resultantes do 
funcionamento de equipamentos de 
desmonte e escavação, e posteriores 
trabalhos de requalificação da frente 
mar. 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

Cumprimento dos requisitos legais de segurança de materiais perigosos e adequado armazenamento.  

C Mitigação 
Ruído e vibrações resultantes da 
circulação de viaturas pesadas. 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Reduzida 

Cumprimento dos requisitos legais de segurança de materiais perigosos e adequado armazenamento.  

C Mitigação 

Potencial instabilidade da arriba sul, 
localizada atrás dos estabelecimentos 
comerciais, como resultado de vibrações 
dos trabalhos de desmonte e demolição 
do atual muro de contenção. 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

 Estudo Prévio da estabilidade de toda a extensão da arriba sul (desde a foz da ribeira até ao túnel para 
Porto Moniz) e implementação das medidas previstas no relatório “Indícios de instabilidade em escarpa 
adjacente à ER101, EM São Vicente, Ilha da Madeira”, de agosto de 2018, bem como de implementação 
de medidas que minimizem o potencial efeito de vibrações (articulação com as medidas minimizadoras 
do descritor de geologia e geomorfologia).  

 Durante a fase de construção deverá existir um processo de monitorização diário da estabilidade da 
arriba sul, nomeadamente, o aparecimento de fissuras e queda de materiais rochosos. 

Resíduos Não aplicável 

Património Não aplicável 

Rede Viária e 
Tráfego 

C Mitigação  

Constrangimentos na circulação 
rodoviária e pedonal, resultantes da 
zona de estaleiro e das ações e 
processo construtivo, circulação de 
maquinaria e viaturas pesadas, em 
particular no acesso a Porto Moniz. 

Negativo, Direto, 
Temporário e 

Significância Média 

Sensibilização dos condutores/operadores das viaturas pesadas; 
Controlo das condições de segurança de circulação local, colocação de sinalização de segurança e 
delimitação física, sem acesso a pessoal não autorizado, da zona de estaleiro e zonas de obra. 

Socioeconomia Não aplicável 

Legenda: C: Fase de Construção; F: Fase de Funcionamento 
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8. Programa de Monitorização 

O presente capítulo pretende apresentar os programas de monitorização das variáveis ambientais que se revelem mais 

sensíveis e relativamente às quais se entenda dever fazer um acompanhamento ambiental. Esta componente será 

baseada nas características do projeto e nas especificidades da área de estudo e, sempre que pertinente, e em 

conformidade com os resultados do presente EIA, será atualizado e complementado. 

Considerando os resultados da avaliação de impactes, os descritores que poderão ser alvo de perturbações mais 

significativas e que são compatíveis com a justificação da implementação de um programa de monitorização 

correspondem a: 

 Dinâmica Costeira; 

 Ambiente Sonoro e Vibrações; 

 Geomorfologia e Geologia; 

 Recursos Hídricos. 

 

Assim, o plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais 

consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes: Dinâmica Costeira, Ambiente Sonoro e 

Vibrações, Geomorfologia e Geologia e Recursos Hídricos. Não obstante, considera-se que em fase de construção 

deverão ser igualmente monitorizados os parâmetros legais a que este tipo de execução de obras está sujeito, ao nível 

da monitorização e avaliação de riscos sobre a Higiene e Segurança no Trabalho, e concretamente sobre os descritores 

Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro e Vibrações. 

A implementação deste plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental da área de 

implementação do projeto, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo, 

através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de referência e 

efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Desta forma, será também possível estabelecer relações 

entre os padrões observados e as ações específicas do projeto, assim como encontrar as medidas de gestão ambiental 

mais adequadas face a eventuais desvios que venham a ser detetados.  

Importa referir que os objetivos fundamentais com vista à minimização dos já referidos impactes através do Plano de 

Monitorização deverão contemplar:  

 Controlo do cumprimento das medidas preventivas, minimizadoras e compensatórias inerentes ao meio 

biótico, recursos hídricos, ar, ruído, subsolo e sobre outras atividades humanas existentes, de acordo com 

parâmetros existentes na legislação específica a cada um dos elementos acima referidos; 
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 Deteção da existência de outros impactes não considerados no estudo, e definir e implementar as medidas 

minimizadoras mais adequadas nesse contexto; 

 Análise da evolução da área de incidência do projeto e do funcionamento e adequabilidade das áreas e 

espaços criados, de forma a obter comprovação da eficácia das medidas adotadas. Caso se observem 

resultados negativos devem investigar-se as causas do fracasso para que se possa (re)estabelecer as 

medidas necessárias a adotar. 

 

Ao abrigo do estabelecido no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, compete à Autoridade de AIA a 

realização de auditorias para verificação da conformidade do projeto com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e 

para com as restantes indicações emanadas do EIA. 

 

Programa de Monitorização – Descritor Dinâmica Costeira 

 Realização de um estudo hidrodinâmico recorrendo a dados de monitorização in situ, campanha a 

realizar antes da execução da obra, e a modelação numérica, com o objetivo de avaliar possíveis efeitos 

locais causados pela construção da obra costeira pretendida.  

 Monitorização hidromorfológica de praia em particular no que respeita à evolução do perfil de praia, 2 

campanhas durante a execução da obra e 2 após a conclusão, tendo em consideração as características 

morfológicas e sedimentares atuais (inverno e verão marítimos), com objetivo de maximizar a 

estabilidade e a dissipação de energia da onda e consequentemente os galgamentos e inundações 

costeiras e reduzir vibrações, em particular em períodos de eventos extremos; 

 Monitorização do processo movimentação do calhau rolado da área a intervencionar para outras zonas 

da praia previamente definidas tendo em consideração os processos associados à dinâmica costeira 

existente (de salientar que este ponto também permite analisar a existência dos substratos de base para 

os diversos nichos e sistemas ecológicos associados a este tipo de substrato de calhau rolado); 

 Monitorização dos eventos de galgamento e inundação costeira, em particular durante eventos extremos, 

e registo sistemático de perda de bens e danos; 

O plano de monitorização hidromorofológico deve ser realizado em 3 fases (antes – 1 campanha, durante – pelo menos 

2 campanhas e após – 2 campanhas com a periodicidade de 6 meses). Deve ter-se em particular atenção a evolução do 

perfil de praia (até batimetria -10 m). Neste plano deve estar contemplado o estudo hidrodinâmico com recolha de dados 

in situ em contínuo e de acordo com a temporalização do plano de monitorização hidromorfológico. Deve ser definido 

um plano de monitorização e registo para a ocorrência de galgamentos e inundações costeiras, registando a respetiva 

data, magnitude e danos (e preferencialmente com registo fotográfico). Deverão ser apresentados relatórios em cada 
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campanha de monitorização, relatório anuais e um relatório final com a análise comparativa do antes e após as 

construção da obra costeira.  

Para além da verificação da aplicação das medidas de mitigação, compensatórias ou de reforço dos descritores alvo de 

monitorização, devem ser apresentadas, sempre que adequado, observações referentes ao estado de implementação 

dessas medidas, resultados ou à sua eficácia e, se necessário, propostas medidas corretivas adicionais. 

 

Programa de Monitorização – Descritor Geologia/Geomorfologia 

O programa de monitorização associado a este descritor deve assegurar o cumprimento das medidas de minimização 

e/ou compensatórias especificadas na avaliação de impactes efetuada, assim como das medidas de recuperação 

durante a fase de construção e de funcionamento. 

Tendo em conta o presente descritor e os impactes identificados, o mecanismo considerado mais adequado para 

assegurar o devido acompanhamento da sua evolução, quer ao longo da fase de construção quer de funcionamento, 

deverá basear-se na realização de um estudo geotécnico para avaliar a estabilidade da arriba sul e implementar um 

programa de verificações geotécnicas diárias à arriba especificamente na fase de desmonte do muro e obras que 

envolvam a movimentação de maquinaria pesada e de desmantelamento de estruturas fixas, suportado por check-lists 

baseadas nas medidas de mitigação e/ou compensatórias propostas no presente relatório de EIA, bem como nas 

emanações que venham a ser apresentadas pela Comissão de Avaliação no âmbito do procedimento de AIA. 

Importa referir que o programa de monitorização deverá ajustar-se especificamente (em termos de periodicidade) às 

duas fases do projeto, de forma a responder adequadamente à ocorrência e verificação das devidas medidas de 

mitigação e/ou compensatórias previstas para este descritor.  

Assim, para a fase de construção considera-se que deverá ser realizado um estudo geotécnico para avaliar a 

estabilidade da arriba sul (salvaguardando-se desde já o devido ajuste ao cronograma do projeto de execução e de 

tarefas a definir em fase de Projeto de Execução), bem como monitorizações diárias da arriba, onde deverá ser 

controlado o aparecimento de fissuras e a queda de materiais rochosos. Para a fase de funcionamento, considera-se 

que deverá ser assegurada um novo estudo geotécnico após 1 ano para verificação das condições de estabilidade da 

arriba sul. Apenas se se verificar alguma instabilidade da vertente ou necessidade de intervenção é que deverá ser 

programada nova monitorização.  

 

Programa de Monitorização – Descritor Vibrações 

O programa de monitorização do descritor associado às vibrações foi estabelecido no sentido de avaliar a evolução na 

arriba existente na área envolvente ao projeto e verificar o grau de eficácia das medidas de minimização apresentadas. 
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Assim, o mecanismo considerado mais adequado para assegurar o devido acompanhamento da sua evolução, ao longo 

da fase de construção e de exploração, deverá basear-se na realização de um programa de auditorias de verificação 

das medidas de mitigação propostas no presente relatório de EIA. 

Este programa de monitorização deverá ajustar-se especificamente (em termos de periodicidade) às duas fases do 

projeto, de forma a responder adequadamente à ocorrência e verificação das devidas medidas de mitigação previstas 

para este descritor. Assim, para a fase de construção considera-se que deverão ser realizadas auditorias todos os dias 

enquanto demorar o processo de desmonte do muro de contenção e após a finalização dessa mesma tarefa. Para a 

fase de exploração considera-se pertinente que a monitorização acompanhe a periodicidade estabelecida para a 

monitorização do descritor Geologia/Geomorfologia.  

 

Programa de Monitorização – Descritor Recursos Hídricos 

O programa de monitorização do descritor associado aos Recursos Hídricos deverá realizar-se durante a fase de 

construção, periodicamente de 3 em 3 meses, ou sempre que ocorrerem episódios de precipitação intensa, ou de 

potencial derrame de substâncias, na zona da frente mar da área de intervenção. 

Deverão ser realizadas análises aos parâmetros definidos para a avaliação da qualidade das águas balneares de 

acordo com a legislação em vigor, bem como para a presença de hidrocarbonetos e para os sólidos em suspensão na 

coluna de água (turbidez e transparência), relativamente a condições existentes num ponto de controlo que deverá ser 

selecionado pela similaridade das suas características com o do local de intervenção (ex: água balnear do Clube Naval 

de São Vicente) e sedimentação de sólidos (associados a poeiras de cimento e outros materiais resultantes da fase de 

construção do projeto) no substrato, quer do intertidal, quer do subtidal.  

 

As auditorias devem ser apresentadas através de relatórios e remetidas à Autoridade Ambiental sempre que requerido 

(por exemplo no Relatório Ambiental Anual). Para além da verificação da aplicação das medidas de mitigação, 

compensatórias ou de reforço dos descritores alvo de monitorização, devem ser apresentadas, sempre que adequado, 

observações referentes ao estado de implementação dessas medidas, resultados ou à sua eficácia e, se necessário, 

propostas medidas corretivas adicionais. 
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9. Considerações Finais 

Considera-se que a indisponibilização de informação específica potencialmente existente em entidades e estudos de 

investigação aplicada para a área de intervenção associada à dinâmica costeira, cuja análise e avaliação teve que se 

sustentar em modelação e análise comparativa, resulta na proposta de medidas de mitigação mais conservadoras, de 

modo a assegurar eventuais impactes mais severos. 

Não obstante, a informação existente e recolhida no âmbito do presente estudo permitiu concluir que a execução do 

presente projeto, com as devidas salvaguardas, resultará numa, por um lado, numa mais valia para a área de 

intervenção e zonas envolventes, considerando que serão implementadas as medidas minimizadoras propostas em 

cada domínio de intervenção, especialmente ao nível da dinâmica costeira, geologia e morfologia, património 

(geológico), recursos hídricos e ambiente sonoro e vibrações, mas por outro poderá resultar em alguns 

constrangimentos, nomeadamente associados à plataforma e à sua manutenção e segurança estrutural. 

Em suma, e tendo em consideração os impactes identificados, considera-se que os principais impactes são passíveis de 

serem significativamente minimizados ao serem implementadas as medidas de minimização propostas. 

Verifica-se que, relativamente à situação atual, o projeto em análise pretende melhorar significativamente as atuais 

condições de circulação e usufruto (quer a nível de qualidade visual, quer a nível ambiental, com menores índices de 

impermeabilização, quer a nível de segurança) da área de intervenção e envolvência. 

Não obstante alguns impactes mais significativos associados a constrangimentos de passagem e usufruto associados 

exclusivamente à fase de construção, cuja duração é temporária, considera-se que são importantes diversas medidas 

minimizadoras que são propostas na área complementar / envolvente à da área de intervenção, designadamente na 

encosta sobrejacente, a sul (nomeadamente a malha / rede metálica, de modo a minimizar a queda de materiais 

rochosos sobre os edifícios junto à área de intervenção, não só como prevenção para a fazer de intervenções, mas 

como medida a manter após a conclusão da obra, pelas próprias características e atual estado dessa vertente, mesmo 

sem a execução do presente projeto). 

Considera-se igualmente serem fundamentais as medidas associadas ao escoamento, desnível e permeabilização dos 

pavimentos, bem como aos procedimentos a implementar para a gestão / manuseamento do calhau rolado para 

minimizar situações (já registadas) de galgamentos e melhorar a gestão da dinâmica costeira neste local, bem como as 

medidas associadas à mitigação de potenciais impactes sobre a qualidade das águas costeiras. 

Adicionalmente, deverão ser tidos em atenção os seguintes aspetos: 

 Em termos construtivos será uma estrutura em betão armado. Assim, em caso da existência de fissuras nas 

estruturas, devido à salinidade, ocorrerá uma degradação acelerada das estruturas de betão armado, 

traduzindo-se em problemas estruturais graves com custos de reparação e manutenção muito elevados; 
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 Monitorização das ações/efeitos hidrodinâmicos a que será submetido o muro; 

 Realização de um estudo hidromorfológico recorrendo a modelação numérica, com o objetivo de avaliar 

possíveis efeitos locais causados pela construção da obra marítima pretendida. 

 Ponderar a incorporação/alteração na solução de uma obra aderente à linha de costa com um desenho 

estrutural que permita a deflexão das ondas; 

 Redução da largura total do avanço para norte sobre o mar; 

 Desenvolvimento de uma análise custo benefício com ponderação da robustez da obra, alinhamento e 

configuração da linha de costa, largura de praia, custo da obra e manutenção da mesma. 

 

Considera-se que o conjunto de medidas de minimização, bem como o programa de monitorização proposto, permite 

dar resposta e mitigar os impactes identificados, inclusive os cumulativos, concluindo-se que no cômputo geral trará 

benefícios a nível visual, paisagístico, de segurança, e da dinâmica costeira que se sobrepõem aos impactes negativos 

identificados. 

Por último, face ao exposto, considera-se que o projeto poderá induzir impactes positivos ao nível do desenvolvimento 

económico e social (não só à escala municipal, mas também regional), e que a sua implementação não comprometerá a 

integridade e funcionalidade do território. 
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