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Exma . Senhora 
Dra. Marina Gonçalves 
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário 
de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

SUA REFER~NCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFER~NCIA DATA 
Ofício n. o : 678 21-02·2018 

ASSUNTO: 	 Pergunta n. o 1183/X1I1/3. a de 21 de fevere;ro de 2018 
Estudo sobre transposição de areias na barra da Figueira da Foz 

Co.rv.- }J,JA.l2lNl.. ~XtoJ, ! 
oEm resposta à Pergunta Parlamentar n. 1183/XIII/3.a, de 21 de fevereiro de 2018, formulada pelas 

Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa e Patrícia Fonseca e pelo Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco, do 

Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente de transmitir o seguinte: 

1. 	 Quando é que vai ter início o estudo sobre os custos e beneficios da instalação de um sistema 

mecânico de transposição de areias na barra da Figueira da Foz? 

Em coerência com as conclusões do Grupo de Trabalho do Litoral e do Grupo de Trabalho de Sedimentos, o 

Programa da Orla Costeira Ovar - Marinha Grande, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n. o 

112/2017, de 10 de agosto, consagra nas suas Diretivas "Adotar processos ou sistemas de transposição 

sedimentar nas barras portuárias de Aveiro e da Figueira da Foz, dada a acumulação sedimentar 

verificada a bar/amar das respetivas estruturas, precedidas de uma análise detalhada das vantagens e 

desvantagens de soluções adotadas em casos análogos de transposição de sedimentos, de análises de custo 

-benefício, de análises multicritérios e de estudos de avaliação ambiental baseados na modelação da 

dinâmica costeira local, tendo em vista introduzir racionalidade e sustentabilidade às operações" . 

Para a concretização da diretiva ora transcrita, o Programa prevê a realização dos estudos/análises ali 

referidas no primeiro ano da sua aplicação. 

No Plano de Ação - Litoral XXI está inscrita a realização dos mesmos estudos, com prioridade elevada, a 

iniciar durante o corrente ano. Em conformidade, está previsto no orçamento para 2018 da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA), o lançamento do respetivo procedimento concursal. 
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De momento, a APA deu já início à definição dos termos de referência para a elaboração dos estudos em 

causa, com vista a apresentação de candidatura a financiamento comunitário do PO SEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, quando for aberto o respetivo aviso. 

Será no âmbito dos referidos estudos de avaliação que será encontrada a solução técnica mais eficiente 

para a transposição sedimentar na barra da Figueira da Foz, bem como estimados os custos inerentes à sua 

concretização 

2. Em que ponto está a aplicação da Resolução da Assembleia da República n° 64/2017? 

É firme propósito do Governo desenvolver uma gestão integrada e partilhada do litoral, aos diversos níveis 

de intervenção e envolvendo as diferentes entidades, tendo por base a Estratégia Nacional para a Gestão 

Integrada da Zona Costeira, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n. ° 82/2009, de 8 de 

setembro, as conclusões do Grupo de Trabalho do Litoral (GTL), criado pelo Despacho n° 6574/2014, de 20 

de maio, e as conclusões do Grupo de Trabalho dos Sedimentos (GTS), criado pelo Despacho n.o 

3839/201 5, de 17 de abri I. 

Em coerência com este propósito, foi já definido o Plano de Ação - Litoral XXI, que se assume como o 

instrumento plurianual de referência e de atuação no âmbito da gestão integrada da zona costeira de 

Portugal Continental, refletindo opções estratégicas e políticas, identificando e priorizando o vasto 

conjunto de intervenções físicas a desenvolver pelas múltiplas entidades com atribuições e competências 

no litoral no período de vigência da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 

Neste âmbito, a reposição do balanço sedimentar em troços costeiros em erosão através de intervenções 

de alimentação artificial de elevada magnitude afigura-se atualmente como a medida mais consentânea 

com as boas práticas de gestão costeira integrada a nível internacional e nacional. A concretização de 

intervenções de alimentação artificial na faixa costeira em situação de erosão pressupõe a existência de 

recursos sedimentares adequados na plataforma continental em termos de localização, acessibilidade, 

morfologia, estratigrafia, volumes, composição e caraterísticas dos sedimentos. Assim, estão em curso os 

procedimentos concursais para a realização dos estudos de caraterização das manchas de empréstimo, nos 

termos preconizados pelo GTS, o que corresponde à primeira fase de desenvolvimento das operações de 

elevada magnitude de alimentação de areias. 

No que concerne à minimização dos efeitos da erosão costeira a sul dos portos de Aveiro e da Figueira da 

Foz, estão a ser desenvolvidas, em articulação com as respetivas administrações portuárias, as seguintes 

duas operações de alimentação artificial de praias localizadas a sul daqueles portos: 
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Alimentação de um troço de costa a sul da barra do Porto de Aveiro (troço costeiro Costa Nova -

Vagueira), com inertes provenientes do Porto de Aveiro, a executar com base em protocolo 

celebrado entre a APA e a Administração do Porto de Aveiro; 

Alimentação de um troço costeiro a sul da barra do Porto da Figueira da Foz, com recurso a inertes 

existentes a norte do molhe norte do porto, estando em desenvolvimento o estabelecimento de 

um protocolo entre a APA, a Administração do Porto da Figueira da Foz e o Município da Figueira 

da Foz. 

Acresce que, como se teve a oportunidade de indicar na resposta à primeira questão colocada, encontra

se a ser preparada a candidatura a financiamento comunitário da elaboração dos estudos para que remete 

o Programa da Orla Costeira Ovar - Marinha Grande, que permitirão adotar a melhor solução para a 

transposição sedimentar nas barras portuárias de Aveiro e da Figueira da Foz. 

I" . 

Com os melhores cumprimentos, ~1o.tM. ~ 

A Chefe do Gabinete 

Ana Cisa 

BLlVR 
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