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4

Preambulo

s da APA, I.. P., definid
das no Decrreto-Lei n.º
º 56/2012, de 12 de Março,
M
está
á
Nas atribuições
ento, orden
namento e gestão dos
s recursos h
hídricos. Po
or sua vez,,
comttemplado o planeame
é co
ompetência da Admin
nistração d
da Região Hidrográfic
ca do Cen
ntro (ARH-Centro), o
inven
ntário e ca
adastro das
s utilizaçõess dos recursos hídricos da sua área de ju
urisdição, e
dispo
onibilizar in
nformação sobre os re
ecursos híd
dricos, entre
e os quais nas áreas do litoral e
zona
as estuarina
as.
studo, tendo como ob
bjetivo, iden
ntificar os recursos hídricos na área de jurisdição da
a
O es
ARH--Centro, co
om potencial para dessenvolver as
a atividades aquícola
a e salícola
a, contribuii
para prosseguir as atrib
buições da APA, I.P., além de
e constituiir um con
ntributo na
a
elabo
oração do Plano para a Aquiculttura em Ág
guas de Tra
ansição (PA
AAT) e para
a os Planos
s
de O
Ordenamentto dos Estuários (POE ’s), especifficamente do
d rio Mond
dego e do rio Vouga
bjetivo do estudo
e
vai de
d encontro
o ao Plano estratégico
o para a Aq
quicultura Portuguesa
P
a
O ob
(DGR
RM 2014), que defin
ne num do
os seus ob
bjetivos op
peracionais,, a identificação dos
s
recursos hídrico
os bem com
mo as área
as de maiorr potencial aquícola. D
De salienta
ar também,,
ão Europeia
a já, em 2
2009, tinha
a revisto a estratégia de desenvolvimento
o
que a Comissã
entável da aquicultura
a europeia adotada em
m 2002, ide
entificando os pontos fortes e as
s
suste
debillidades do setor aqu
uícola, reco
onhecendo a necessid
dade da re
eutilização das áreas
s
inativ
vas em esttuários e ou
utras zonass húmidas.
Nos termos da
a Lei nº 58
8/2005, de
e 29 de De
ezembro (L
Lei da Águ
ua) conjuga
ado com o
º 38/2015 de 12 de
e Março (n
n.º 2 do artigo
a
98º)) compete à Agencia
a
Decrreto-Lei n.º
Portu
uguesa do Ambiente, I. P. a decisão do
os pedidos
s de emisssão do títu
ulo para a
utiliz
zação privativa dos re
ecursos hídrricos em ág
guas de tra
ansição parra fins aquíícolas, pelo
o
que o estudo, pela carate
erização, q
quantificaçã
ão e georre
eferenciaçã o de áreas
s, contribuii
bém para a gestão do
os recursoss hídricos nas
n
águas de
d transiçã o, nomeadamente ao
o
tamb
nívell do licenciamento, ad
dequação d
da respetiva cobrança
a da taxa d
de recursos
s hídricos e
gestã
ão do domíínio público
o hídrico.
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1 In
ntroduçã
ão
Aquiculturra
1.1 A
Nos últimos de
ez anos a aquicultura
a registou,, a nível mundial,
m
um
ma rápida expansão,,
cons
stituindo ho
oje o setor com o cre
escimento mais
m
acentu
uado no se
egmento da
a produção
o
alime
entar de origem
o
anim
mal. Atualm
mente cerc
ca de metade do pe
escado para
a consumo
o
humano provém
m da aquicu
ultura.
etavelmente
e este núm
mero tend erá a cres
scer devido
o às limita
ações da captura
c
de
e
Expe
espé
écies selvagens, à exaustão
e
o
ou aparente decadê
ência de m
muitos dos
s recursos
s
pesq
queiros e à perda de acesso a p
pesqueiros longínquos
s, mas tam
mbém ao aumento de
e
cons
sumo. Neste
e contexto,, o setor da
a aquicultu
ura pode ter um papell crucial, sa
atisfazendo
o
umento da procura de peixe pa
ara consum
mo, que nã
ão pode se
er satisfeita
a devido à
o au
capa
acidade sustentável do
os recursoss. (Fonte & Gamito, 20
012).
sar de Porrtugal ser o segundo
o maior consumidor de pesca
ado do mu
undo, 56,8
8
Apes
kg/p
pessoa (ver Fig. 1), bastante acima do valor médio mundiial (19,2 kg/ano),
k
a
cultura porrtuguesa apresenta
a
p
produções aquém da
as expetatiivas, como
o pode serr
aquic
obse
ervado através da Fig. 2. (Gonça
alves, 2015
5), contribu
uindo para isso divers
sos fatores,,
pode
endo aponttar como causas
c
prin
ncipais o abandono
a
ou
o subutili zação de áreas com
m
potencial para a impleme
entação de
e estabelec
cimentos aq
quícolas, o que é ev
vidente nas
s
as estuarina
as da região centro, nomeadam
mente no estuário do
o Rio Mondego e na
a
zona
lagun
na da Ria de
d Aveiro.

Fig. 1 – Consumo de pescado
p
em 2
2011, em países europeus - Kg/pessoa (FFAOSTAT, 201
15)
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Fig. 2 – Qua
antidade de pescado por ca
aptura e aquacultura em 20
012, Tonelada
as (FAOSTAT, 2015)

Persp
petiva-se pois
p
que o consumo
o deste género alime
entício aum
mente, atin
ngindo, em
m
2022
2, um consumo médio
o mundial p
per capita de
d 20,7 kg/ano, um v
valor que se
s encontra
a
cons
sideravelme
ente acima do valor atual, 19,2
2 kg/ano. Face a esttes dados, é possívell
mar que a produção de pescado
o em aquic
cultura serrá a única forma de suportar o
afirm
aumento do con
nsumo de pescado
p
pre
evisto, face
e ao declínio irreversív
vel da pesc
ca extrativa
a
O, 2014).
(FAO
o geográficca da produ
ução aquíco
ola a nível nacional, em
e 2012 a
Em ttermos de distribuição
Regiã
ão Centro foi a ma
ais represe
entativa com
c
uma produção de 5465 toneladas,,
corre
espondente
es a cerca de
d 53% da produção aquícola to
otal (DGRM
M, 2014), destacando-se as explorações existentes nas zzonas estua
arinas e la
agunares d o Mondego
o e Ria de
e
a tradição e localizaçã
ão natural de
d excelênccia, poderá existir um
m
Aveirro. Nestas zonas, pela
enorrme potenc
cial passíve
el de expl oração, e contribuir para o au
umento de
e produção
o
nacio
onal aquíc
cola, atrav
vés da va
alorização do potenc
cial produttivo existe
ente e da
a
recuperação e a reativação das zona s com apettência para a atividade
e.

ura
1.2 - Salicultu
dade basta nte antiga no nosso país. O do
ocumento mais
m
antigo
o
A salicultura é uma ativid
a sal portu
uguês data do ano 95
59 e trata da
d doação de terras e marinhas
s
que se refere ao
sal de Aveiiro, feita pela
p
Condesssa de Mu
umadona ao
o Mosteiro de S. Salvador que
e
de s
fundara em Guimarães. Pa
ara além diisso, já em 1178, no reinado
r
de D. Afonso Henriques,,
xplorava o sal nas ma
argens do M
Mondego. A produção de sal sem
mpre foi uma atividade
e
se ex
de elevada imp
portância no nosso pa
aís. Na Idade Média o sal era um
m artigo privilegiado,,
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ores ao do
o
isentto de qualquer imposto e de portagens, era vendido a preçços superio
produzido nas minas
m
da Europa
E
Cen tral e a sua
a importância foi tantta que, graças ao sal,,
ugal pagou
u à Holanda, de acorrdo com o Tratado de
e 1669, po
ondo assim
m termo ao
o
Portu
confllito entre os dois países e liberta
ando o Bras
sil da ocupa
ação neerla
andesa (Sabor do Sal,,
2015
5).
e
do Mondego e na lagun
na de Aveirro, tal como acontece
e
A atiividade salineira no estuário
no re
esto do terrritório, tem
m vindo a a
atravessar sérias dific
culdades de
guns anos,,
esde há alg
verifficando-se um declínio acentuad
do no núm
mero de sallinas em la
aboração, em
e que as
s
cond
dições de operacional
o
idade são menos fav
voráveis. Os
O fundos disponibiliz
zados para
a
esta atividade, foram utillizados na conversão de salinas
s em ativid
dades mais rentáveis,,
como
o aquicultura (MADRP
P-DGPA, 20 07)
ável, e dev
ve ser ince
entivada se
e dirigida a
A reativação das salinas tradicionaiis é desejá
de e a uma
a maior vallorização co
omercial do
o produto, permitindo
o
uma produção de qualidad
a me
elhoria do rendimento
r
o da ativida
ade face às perspetiva
as de merca
e
tipo de
e
ado para este
produtos no campo da bio-alimen tação. Parra além disso, a rea
ativação da
as salinas,,
e com a rep
posição de motas, pod
de desempe
enhar um p
papel funda
amental na
a
nomeadamente
odinâmica dos
d
estuários e laguna
as, contribuindo para a diminuiçção da velo
ocidade das
s
hidro
corre
entes e do processo erosivo.
s vantagen s ecológica
as decorren
ntes da exisstência de salinas em
m
Cumpre, ainda,, realçar as
dade para a manutenção das zon
nas húmida
as e da respetiva avifa
auna.
ativid

8

2 Objetivo do
d Estud
do
O prrincipal obje
etivo deste
e estudo é identificar os recursos hídricos na área de
e jurisdição
o
da A
Administraç
ção da Reg
gião Hidrog
gráfica do Centro
C
(AR
RH-Centro),, com pote
encial para
a
dese
envolver as
s atividade
es de aqu icultura e salicultura
a, nomead amente identificar e
quan
ntificar as massas de
e água e a
as áreas co
om maior potencial para a ins
stalação de
e
estab
belecimentos aquícola
as e salícola
as.
o ao Plano estratégico
o para a Aq
quicultura Portuguesa
P
a
O prresente objetivo vai de encontro
(DGR
RM 2014), que define
e em um d
dos seus objectivo
o
operacionaiss, a identifficação dos
s
recursos hídrico
os bem com
mo as área
as de maiorr potencial aquícola. D
De salienta
ar também,,
ão Europeia
a já em 2
2009 tinha revisto a estratégia de desenvolvimento
o
que a Comissã
entável da aquicultura
a europeia adotada em
m 2002, ide
entificando os pontos fortes e as
s
suste
debillidades do setor aquícola, reco nhecendo da necessidade da re
eutilização das áreas
s
inativ
vas em esttuários e outras zona s húmidas.. Por sua vez
v
a Estrattégia Nacio
onal para o
Mar 2013-2020
04 e o seu
u plano de ação – Plano Mar Portugal (PM
MP) estabe
elece como
o
o programa
as de ação para a Áre
ea Program
mática da Aq
quicultura, o fomento
o
objettivo para os
da a
atividade em
e
linha com
c
o cre
escimento do consum
mo e segu
undo uma matriz de
e
dese
envolvimentto

regiona
al

com

v ista

a

cançar,
alc

no
omeadame nte,

o

quilíbrio
eq

e

alinh
hamento da
a produção com as neccessidades de consum
mo.
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3 Área de Estudo
udo coincid
de com a área territtorial da ARH-Centro que comp
preende as
s
A árrea de estu
bacia
as hidrográ
áficas do rio
o Vouga, do
o rio Monde
ego, do rio Lis, nomea
adamente nas
n massas
s
de ág
guas sob ju
urisdição da
a ARH-Centtro.

Fig. 3 – Representa
ação da área de
d jurisdição da
d ARHCentro
o

mente, o estudo
e
inci diu nas massas
m
de águas de transição (salobras),,
Mais concretam
nomeadamente
e no estuá
ário do Rio
o Mondego
o e na laguna da Riia de Aveiro. Incidiu
u
bém, e ap
penas com
m uma bre
eve carate
erização e georrefere
enciação, nas águas
s
tamb
osteira Ovar-Marinha
interriores (doces) e nos estabeleci mentos im
mplantados na orla co
a
Gran
nde que utillizam aguas marinhass.

Fig. 4 – Representaçã
ão do estuário
o do Mondego
o com o limite do Domínio P
Público Marítim
mo

10
0

Fig. 5 – Representaçã
ão da laguna d a Ria de Aveiro e do limite
e do Domínio P úblico Marítim
mo
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4M
Metodolog
gia
specíficas de estudo
o
4.1 – Áreas es
O criitério para a escolha das
d áreas e
específicas de estudo, dentro da área de jurisdição da
a
ARHC
Centro, foi essencialm
mente as zo
onas que ap
presentam maior pote
encial existe
ente para o
dese
envolvimentto das atividades de ssalicultura e aquicultura.
1 – Áreas para
p
a salicu
ultura
4.1.1
ecimento da atividade
e salícola, torna-se
t
ev
vidente que
e os estuários são os
s
Para o estabele
único
os lugares que reúnem
m condiçõe
es para o es
stabelecime
ento desta atividade, razão mais
s
que suficiente para
p
o estudo incidir n
nas áreas la
agunar e es
stuarinas.
2 – Áreas para
p
a aquicultura
4.1.2
ocante à aq
quicultura, conclui-se que esta pode
p
desen
nvolver-se n
nas massas de águas
s
No to
coste
eira, estuarrina e interrior, pelas razões que
e se enume
eram abaix
xo, o presente estudo
o
optou por incidir especifficamente nas áreas correspon
ndendo às águas de
e transição
o
obras), que
e revelam à partida, m
maior potencial passível de exp
ploração, attendendo à
(salo
localização nattural de excelência
e
que perm
mite baixos
s custos d
de explora
ação e de
e
alação.
insta
Aquicultura em águas costteiras
ção do Decreto-Lei n.º
º 38/2015 de 12 de Março,
M
que
e estabelece o regime
e
Com a publicaç
namento do
o espaço marítimo,
m
a emissão d e títulos de
e utilização
o
jurídico aplicável ao orden
espaço marítimo nacional, nom
meadamente
e para a aquicultura
a
a, são deciididos pela
a
do e
DGR
RM, bem como a orden
nação de u sos e ativid
dades, pelo
o que a ava
aliação na aquicultura
a
a
e águas co
osteiras ca i fora do âmbito deste estudo
o. Cabe, no entanto,,
em massas de
acar que as condiçõe
es geomorfo
ológicas da
a nossa cos
sta, sobret udo, as condições de
e
desta
mar nos meses
s de inverno, tornam esta massa
a de água pouco
p
atrattiva para a instalação
o
unidades de
e aquicultura oceânic a. Trata-se
e de uma costa
c
muito
a
de u
o exposta e abrasiva
que inviabiliza, sem tecno
ologia inov
vadora, a colocação
c
de
d estruturras aquícola
as em marr
ade. Efetiva
amente, e na
n sequênc
cia do Desp
pacho n.º 4222/2014,
4
,
aberrto e a sua rentabilida
o, publicado no Diário
o da Repúb
blica 2ª Sérrie n.º 57, de 21 de março,
m
que
e
de 21 de março
beleceu um
ma área de produção aquícola (A
APA do Cen
ntro) em m
mar aberto,, composta
a
estab
por 4
40 lotes, não tem hav
vido interessse privativ
vo para a ocupação
o
d
daqueles es
spaços. Em
m

12
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de março de
d 2014, com
c
o obje
etivo de da
ar cumprim
mento ao d
disposto no
o n.º 5 do
o
24 d
Desp
pacho n.º 4222/2014
4, de 21 de março,, foi tornado público
o a abertu
ura de um
m
proce
edimento pré-contrat
p
ual de conccurso públic
co para a utilização
u
prrivativa des
sta área do
o
domínio público
o hídrico, destinada
d
à instalação
o e à explo
oração de cculturas bio
ogenéticas//
uras marinh
has de mo
oluscos biva
alves, não tendo surrgido qualq
quer manife
estação de
e
cultu
interresse privattivo para o local, o qu e revelam não existir ainda cond
dições.
eriores
Aquicultura em águas inte
período com
mpreendido
o entre 199
90 e 2012, constatou-se que a p
produção aquícola em
m
No p
água
as doces so
ofreu uma redução, tanto em termos abs
solutos com
mo relativo
os, face às
s
produções provenientes de cultura
as em águas marinhas ou sa
alobras. Em
m 1990 a
á
interriores limita
ava-se à criação de truta
t
e eng
guia. A pro
odução em
m
produção em águas
as
água

marinhas/salobras
s

tem,

p
pois,

mosttrado

uma
a

tendênccia

de

crrescimento,,

desta
acando-se na área de jurisdiçã
ão da ARHC
Centro, a produção
p
e
em zona la
agunares e
estua
arinas em detrimento
d
das águass interiores..

Fig. 6 – Evolução da prrodução aquíc ola em águas doces e água
as salobras (Fo
onte: INE/DG
GRM)

ação de infformação
4.2 – Compila
ompilação de
d informa
ação resulttou de um trabalho de pesquissa, nos arq
quivos das
s
A co
Administrações portuária
as do Porrto de Av
veiro e Figueira da

Foz, Com
missão de
e

vimento Re
egional do Centro, na
n ex-ARHC
C, I.P. e na
n Agência
a
Coorrdenação e Desenvolv
Portu
uguesa

do
o

georrreferencian
ndo

Ambiente

I.P.,

mente
nomeadam

cada estabeleciimento

na

ARHCenttro,

recorrendo ao

are
softwa

identificando
de

Siistema

e
de
e
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erizando ca
ada utilizaç
ção, área d
de exploraç
ção, estado
o
Inforrmação Geográfica-SIIG, e carate
de fu
uncionamen
nto e de licenciamento
o dos recurrsos hídrico
os.
Toda
a esta info
ormação fo
oi atualizad
da e simu
ultaneamen
nte foi verrificado o estado de
e
ativid
dade dos estabelecimentos de cu
ulturas marrinhas e ma
arinhas de sal, através de várias
s
visita
as de camp
po que ocorrreram de n
novembro de
d 2014 a setembro
s
d
de 2015, nu
um total de
e
23 deslocações ao terreno
o.
enos, fez-sse uma pesquisa aos
s
Entendendo-se importante aferir a titularidade dos terre
os de Delimitação publicados em Diário da Repúb
blica nesta
as zonas estuarinas,,
Auto
georrreferenciou
u-se as po
oligonais d os autos existentes e contabi lizou-se as
s áreas já
á
recon
nhecidas como
c
prop
priedades privadas e com au
uto de de
elimitação publicado.
Ress
salva-se qu
ue existem
m outras á
áreas entre
etanto rec
conhecidas do domín
nio público
o
maríítimo, que
er pelas comissões
c

do domín
nio público
o marítim o ou porr tribunais
s

administrativos
s mas que ainda
a
não fforam publicados os respectivos
r
autos de delimitação
d
o
diário da re
epública, no
o entanto esstas não fo
oram consid
deradas.
em d
eas estuarin
nas, foram
m identificados os terrrenos que integram o domínio
o
Para estas áre
públiico marítim
mo, represe
entando a linha limite do leito
o e a linha
a limite da
a margem,,
recorrrendo ao trabalho
t
“D
Demarcação
o do leito e da marge
em das águ
uas interiorres sujeitas
s
à inffluência das
s marés nas
s bacias hid
drográficas
s do Vouga,, Mondego e Lis”, pub
blicado pela
a
Agen
ncia Portuguesa do Am
mbiente, Ma
arço de 201
14.
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5 Ca
arateriza
ação
o
e à metodolo
ogia definid
da, o estudo avaliou a
ao pormeno
or as áreas
s
Atendendo ao objetivo
massas de
e águas de
e
com aptidão para a atividades de salicultura e aquiculttura, nas m
trans
sição (salob
bras), bem
m como a e
evolução de
estas ativid
dades, o tip
po de exploração e o
estad
do de fun
ncionamento de esta
abelecimenttos existen
ntes, mais especifica
amente no
o
estuá
ário do Rio Mondego e na lagun a da Ria de
e Aveiro. Efetuou-se
E
u
uma carate
erização do
o
tipo de exploração e estad
do de ativid
dade nesta
as áreas, e fez-se uma
a breve caraterização
o
quicultura q
que se desenvolve em
m águas intteriores (do
oces), e da
a
e georreferenciação da aq
cultura imp
plantada na
a orla coste ira Ovar Ma
arinha Gran
nde que utiiliza aguas marinhas.
aquic
ocedeu-se à identificaç
ção das parrcelas entre
etanto reco
onhecidas e
Nas zonas estuarinas, pro
mitadas do
o Domínio Público M
Marítimo, com
c
autos de delim itação pub
blicados, e
delim
confrrontou-se com
c
a área disponível para as atividades aq
quícola e sa
alícola.
aterizou-se ainda, o estado de licenciame
ento da uttilização do
os recurso
os hídricos,,
Cara
uicultura na
a área de ju
urisdição da
a ARHCentrro.
referrente a aqu
ão - Estuárrio do Rio Mondego
5.1 – Águas de transiçã
o Mondego
o localiza-sse na zon
na costeira
a do centrro de Porrtugal e é
O Estuário do
or baixas altitudes
a
e de formaçã
ão muito recente.
r
No
os últimos 7,5 km do
o
caratterizado po
seu ttroço divide
e-se em do
ois braços ((norte e su
ul) que se voltam
v
a ju
untar a cerc
ca de 1 km
m
da e
embocadura
a, na cidad
de da Figue
eira da Foz
z. A área formada
f
po
or estes do
ois braços,,
cerca
a de 830 ha,
h
denomina-se Ilha
a da Morraceira. Esta ilha consttituída por lodos que
e
teste
emunham originalmen
o
nte uma pla
anície lodos
sa intermareal, progre
essivamentte ocupada
a
pela vegetação
o halófita, foi
f em tem pos históricos aprove
eitada para pastagens
s e campos
s
de m
milho, a parrtir do sécu
ulo XVI parra salinas (ARROTEIA,
(
, 1985) e, nas última
as décadas,,
por instalações de aquicultura
drodinâmicos dos doiis braços do
d estuário
o são com pletamente
e distintos..
Os rregimes hid
Enqu
uanto a hid
drodinâmica
a do braço
o norte é influenciada
a pela ação
o conjunta do caudall
fluvia
al e da maré,
m
a circ
culação no
o braço sul é fundam
mentalmentte condicio
onada pelo
o
regim
me de maré
és, que aprresenta um
m comportamento muito semelha
ante ao de uma lagoa
a
coste
eira (Martin
ns et al., 2001).
2
Tra tando-se de
d um braç
ço estuarin
no pouco profundo,
p
a
hidro
odinâmica deste é fo
ortemente influenciad
da pela battimetria, a
ação da ma
aré e pelo
o
escoamento (sa
azonal e inttermitente)) do rio Pra
anto. Como consequên
ncia destas diferenças
s

15
5

ação da
morffológicas, a propaga

maré é muito
m
dife
erente

noss dois canais,

com
m

cons
sequências para as atividades de aquiculturra e salicultura.

1. Evolução
o da ativida
ade salícola e aquícola
5.1.1
A his
stória das salinas
s
no estuário
e
do Rio Monde
ego, desde o século XIII até finais
s do século
o
XVIII, é uma história
h
de conquista permanente de terre
enos para a atividade
e salineira,,
com momentos
s de maior ou
o menor e
expansão ao sabor das crises e cconjunturas
s.
No R
Reinado do
o Rei D. Afonso He
enriques, perto
p
de Tavarede,
T
jjá existiam
m algumas
s
Marin
nhas, como
o consta de um cont rato que houve
h
no ano de 117 8 entre o Prelado da
a
Igrejja de S. Sa
alvador com
m os seus C
Clérigos, e o Prior e Có
ónegos do Mosteiro de S. Jorge,,
sobre
e uma marinha situada em Tav
varede, perrto da foz do Mondeg
go. No rein
nado de D.
Sanc
cho II, tam
mbém há registos
r
da
a existência de algum
mas marin
nhas em Lavos, uma
a
doaç
ção que o mosteiro
m
de S, Jorge e a Colegiada de S. Bartolome
eu fizeram no ano de
e
1236
6 de umas marinhas com
c
a obrig
gação de fazerem mais
s trinta e se
eis talhos.
No s
século XIII, a Morrace
eira já tinha
a algumas marinhas, porém em
m pequena quantidade
q
e
pois,, quase tod
do o camp
po produzia
a milho. Os
O sucessorres do prim
meiro foreiro António
o
Fernandes de Quadros
Q
forram doando
o várias po
orções do dito
d
campo a diferente
es foreiros,,
umas para se
e cultivarem
m e outra
as para ne
elas se fazerem ma
arinhas, as
s quais se
e
multtiplicaram de
d maneira que todass as terras que em outro tempo produziam diferentes
s
espé
écies de grã
ãos foram reduzidas
r
a marinhas,, por tirarem destas o
os proprietá
ários maiorr
proveito. No sé
éculo XV, o melhoram
mento da Ba
arra da Figueira em ccomparação
o com a de
e
Aveirro e a moderação dos
s direitos de
e saída faciilitaram mu
uito a extra ção de sal,, crescendo
o
ainda
a mais o número
n
de marinhas da Figueira, Lavos, Vila
V
Verde e, principa
almente da
a
Morrraceira. É a partir do século XVIII, que se inte
ensifica a atividade salicícola,,
espe
ecialmente de
d 1790-17
791 período
o em que as
a marinhas
s do concel ho da Figueira da Foz
z
já prroduziam ce
erca de 9%
% do sal, de
e todo o paíís.
ondições na
aturais fize
eram da ba cia inferiorr do Mondego, uma zo
ona propícia à cultura
a
As co
eàe
extração do
o sal. As fre
eguesias de
e S. Julião, à qual perrtence a ilh ota da Morrraceira e a
de Lavos consttituem, no século XIX
X, as únicas
s zonas de produção de sal, no distrito de
e
mbra. Poste
eriormente,, podem d
distinguir-se três fases distinta
as: Fase Alta
A
(1871-Coim
1889
9), Fase de Estagnação (1890-19
901) e Fase
e Baixa (19
902-1920).
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Fig. 7 – Planta do Porto e Barra da Figueira d
da Foz 1862 (llevantamento de 1857 a 18
861) F.P.Pereiira da Silva –
Miniistério das Obras Públicas

Fig. 8 – Planta cad
dastro do salgado da Figuei ra da Foz com
m indicação da
as marinhas ex
existentes em 1954 - Junta
Autónom
ma do Porto da
a Figueira da Foz
F
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Fig. 9 – Planta de actualização d
do salgado da
a Figueira da Foz
F – Abril de 1988, JAPFF

artir da dé
écada de 1970,
1
as a
alterações drásticas no
n mercado
o e nos circuitos de
e
A pa
come
ercialização
o

levaram
m

a

uma
a

desvalorrização

prrogressiva

do

sal

produzido
o

artes
sanalmente
e e inicia-se
e um longo
o processo de abandono e a parttir da década de 80 a
conv
versão de sa
alinas em piscicultura
p
s.
ndência de reconversã
ão de antig
gas marinha
as em pisciculturas ma
antem-se, e, verifica-A ten
se m
mais recenttemente, ta
ambém a cconversão de marinhas em áre as para a criação de
e
bivallves.
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Fig. 10 - Representação da situação atual das áreas de estabelecimentos de aquicultura e salicultura no estuário do Mondego
19

2. Titularida
ade dos terrrenos
5.1.2
Nos termos do Lei n.º 54//2005 de 1
15 de nove
embro, no seu
s
artigo 2
2º, o domíínio público
o
hídrico compree
ende o dom
mínio públi co marítim
mo, o domín
nio público lacustre e fluvial e o
o das resta
antes águass. O Domín
nio Público Marítimo, d
definido no
o artigo 3.º
º
domínio público
e diploma, compreend
de: As água
as costeiras e territoriais, as águ
uas interiorres sujeitas
s
deste
à inffluência das marés, o leito das águas costeiras e territoriais e das águas
s interiores
s
sujeiitas à influê
ência das marés
m
e as margens das
d
águas costeiras e das águas
s interiores
s
sujeiitas à influê
ência das marés.
m
Assim
m todos os terrenos do estuá rio do rio Mondego, bem com
mo as suas
s margens,,
cons
sideram-se públicos in
ntegrando o Domínio Público Hídrico do Estado (D
DPHE), nos
s
mos da Lei nº 54/2005
5, de 15 de
e se faça p rova docum
mental que
e
term
e Novembrro, até que
determinadas parcelas de terrenoss eram, po
or título le
egítimo, ob
bjeto de propriedade
p
e
omum antes de 31 de dezembro de 1864.
particular ou co
particulares que comprovaram o direito de propriedad
de ou posse
e privada sobre
s
estas
s
Os p
parce
elas de leittos e margens são efe
etivamente
e proprietárrios dessas parcelas, no entanto
o
estão
o sujeitas às servidõe
es estabele
ecidas por lei e, nomeadamente
e, a uma servidão
s
de
e
uso público, no
o interesse geral de a
acesso às águas e à fiscalizaçã o e policiamento das
s
as pelas enttidades com
mpetentes.
água
otal da áre
ea privada correspon
nde a cerc
ca de 93,7
72 hectaress, dos 858
8 hectares
s
O to
identtificados co
om potencial para ass atividades de aquic
cultura e sa
alicultura nesta
n
zona
a
estua
arina. 8% dos 858 hectares
h
esstão reconh
hecidos com
mo proprie
edade priva
ada e 10%
%
estão
o reconhec
cidos e já delimitado
os do domíínio público
o marítimo
o (DPM) po
or auto de
e
delim
mitação pub
blicado em Diário da R
Republica.

Fig. 1
11-Representa
ação gráfica da
d titularidade
e das áreas identificadas com potencial p
para a atividad
de aquícola e
salícola no estuário do
d Rio Mondeg
go
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No

estuário

do

Rio

Mondego,
M

existem

atualmente
a
e

oito

esstabelecime
entos

com
m

o da propriedade prrivada e oito
o
estabe
elecimentoss reconhec
cidos como
o
nhecimento
recon
priva
ados e delimitados do
d Domíni o Público Marítimo. Das oito parcelas privadas
p
e
delim
mitadas, trê
ês estão associadas
a
vidade e uma é uma
a
a aquiculttura e em plena ativ
marinha de sal ativa. As restantes qu
uatro parce
elas encontram-se ina tivas.
entificação destas áreas revela-sse importan
nte para a gestão do d
úblico, uma
a
domínio pú
A ide
vez q
que nestas
s áreas priv
vadas o esttado já não pode pro
omover a t ramitação relativa ao
o
proce
edimento concursal para atrib
buição de ocupação do domín io público marítimo,,
aqua
ando de ma
anifestação de interessse privativo
o.

Fig.. 12 - Represe
entação das áreas reconheccidas e reconh
hecidas/delimiitadas do Dom
mínio Público Marítimo
M
no
Estuário do Mondego
M
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3. Tipo de Exploração
E
e estado d
de atividade
e
5.1.3

endo uma análise es
specífica àss áreas pa
ara a atividade aqu ícola neste
e estuário,,
Faze
veriffica-se que
e 159 hecta
ares corresspondem a estabelec
cimentos d
de aquicultu
ura ativos,,
cujo 33 hectare
es estão associados à cultura de
d bivalves e os resta
antes 126 hectares a
pisciculturas ativas. Veriifica-se tam
mbém, neste estuárrio, uma á
área inativ
va de 310
0
ares, com grande potencial parra a explorração aquíc
cola podend
do ser reattivada com
m
hecta
pequ
uenas interv
venções.
e salícola n
neste estuário, verifica
a-se que ce
erca de 16
69 hectares
s
Relattivamente à atividade
corre
espondem a estabelec
cimentos qu
ue continua
am em exp
ploração (pllena 87 hec
ctares e 82
2
hecta
ares parcia
almente), e, cerca d
de 194 hectares correspondem
m a estabe
elecimentos
s
inacttivos não degradados,, com gran
nde potencial para a exploração
e
ssalícola de reativação
o
fácil..
Conv
vêm realça
ar que mu
uitas marin
nhas de sal
s
existentes no pa
assado, po
or falta de
e
manutenção de
e motas e do sistema
a hidráulico, foram entretanto
e
inundados,, perdendo
o
d marinh
has, pelo que nesta
as situaçõe
es o estud
do conside
erou como
o
caratterísticas de
estab
belecimentos com maior
m
apetê
ência aquíícola, embora se po
ossa recon
nverter em
m
marinhas de sa
al.

22
2

Fig. 13 - Re
epresentação das árreas associadas à p
prática aquícola e sa
alícola em atividade
e ou parcialmente ativas.
23

Fig. 14 - Rep
presentação das áre
eas de estabelecime
entos inativos com potencialidade para
a aquicultura e salic
cultura
24

ão - Lagun
na da Ria de
d Aveiro
5.2 – Águas de transiçã
as, ligada ao Oceano
o
A Ria de Aveirro é uma laguna cossteira de águas pouco profunda
ntico atrav
vés de um
ma única e
embocadura
a e com uma rede de canais
s de maré
é
Atlân
perm
manentemente ligados
s. Tem uma
a área variá
ável entre 83
8 km2 (na
a preia-marr) e 66 km2
(na baixa-mar)), uma larg
gura máxim
ma de 8,5 km
k na sua zona centtral, um comprimento
o
45 km. Nes
sta laguna desaguam diversas linhas de água, das q
quais se de
estacam os
s
de 4
rios Vouga, An
ntuã e Boco
o, e uma zzona terminal de este
eiros com canais estrreitos e de
e
as profund
didades que circunda
am inúmerras ilhas e ilhotas. A ligação ao mar é
baixa
estab
belecida através de um
ma barra e
existente no
o cordão lito
oral.
Esta laguna re
eúne as condições ffavoráveis para o de
esenvolvim
mento de acentuados
a
s
desfa
asamentos da maré. O amorteci mento da propagação
p
o da maré o
ocorre devido à perda
a
de a
amplitude decorrente
e do atrito
o lateral, dos ressa
altos no le
eito e do efeito de
e
conv
vergência das margens e de out ros fenóme
enos que proporciona
p
m a formação de um
m
siste
ema comple
exo de ínsuas e canaiss.
As p
principais ações forçad
doras da d
dinâmica de
esta laguna
a são a ma
aré oceânica, que se
e
propaga de Sul para Nortte ao longo
o da costa Oeste de Portugal, p
penetrando na laguna
a
vés do cana
al de embo
ocadura e fa
azendo sen
ntir os seus
s efeitos me
esmo na ex
xtremidade
e
atrav
monttante dos vários
v
cana
ais, e o ca udal dos rios Antuã (desagua n
na bacia no
o Laranjo),,
Boco
o (desagua no Canal de Ílhavo
o), Fontela (desagua no Canal de S. Jacinto-Ovar),,
diverrsos ribeiro
os e cursos de água q
que desaguam na extrremidade m
montante do Canal de
e
Mira e rio Vou
uga (desag
gua no Ca
anal do Es
spinheiro) com forma
ação de um sistema
a
comp
plexo de ínsuas e canais, on
nde estão situadas a maior parte das salinas e
pisciculturas.

5.2.1
1. Evolução
o da ativida
ade salícola e aquícola
xistem refe
erências à exploração
o de sal du
urante o sé
éculo X, com especiall
Nestta região ex
p
norte
e (Ovar). A referência mais antiga parece
e ser a de
e 929, que
e
incidência na parte
sta a vend
da de salin
nas sitas n
no atual co
oncelho de
e Ovar, o que press
supõe uma
a
regis
explo
oração já consolidada
c
, eventualm
mente vinda já do séc
culo IX. Aliá
ás, a mesm
ma dedução
o
se po
ode fazer com
c
base no
outros regi stos, por exemplo, o da doação de salinas localizadas
s
em A
Aveiro que a Condessa
a Mumadon
na Dias fez em 959 ao
o mosteiro de Guimarrães, sendo
o
tamb
bém referid
das no seu testamento
o, datado de 997.
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volta de 12
200 a restin
nga prolong
gava-se já até à zona
a da atual T
Torreira. Erra todo um
m
Por v
siste
ema em ráp
pida transfo
ormação, q
que não só viabilizava
a uma expl oração mais fácil dos
s
seus recursos, mas que também
t
offertava nov
vos ambien
ntes e nova
as oportunidades que
e
damente iam sendo aproveitada
a
as pelo Hom
mem. Na altura, muittos foram os
o recursos
s
rapid
inten
nsivamente
e explorado
os, de ond
de ressaltam o sal (b
beneficiand
do da abun
ndância de
e
água
a salgada mas
m sem forrte agitação
o marítima).
século XIII o sal de Av
veiro ating iu a plenitu
ude, transformando-sse num grande centro
o
No s
abas
stecedor eu
uropeu. Ne
essa altura , a paisagem começou a caratterizar-se pela rígida
a
geom
metria das salinas
s
e pe
elo branco gritante do
os montes de
d sal.
este o início
o claro das profundass alterações
s dos proce
essos e da evolução natural
n
que
e
Foi e
viriam a caratterizar a la
aguna de Aveiro. Po
or exemplo
o, o assorreamento, ainda que
e
p
naturais,
n
ccomeçou na
a altura a ser fortem
mente amp
pliado pela
a
resultado de processos
metria das
s salinas, começand
do a manifestar pro
oblemas fu
uncionais devido ao
o
geom
assoreamento adoptando
a
d
ções.
estratégiass adaptativas e/ou a deslocalizaç
A ab
bertura artifficial da barra, em 18
808 proporc
cionou amp
plas trocas hídricas en
ntre o meio
o
lagun
nar e o oc
ceano. Cons
sequentem
mente, como
o o volume
e de água salgada que entrava
a
para a laguna aumentou bastante e a circulação intern
na foi reattivada, verrificou-se a
recuperação da
a indústria salineira. Esta, que
e entrara em
e
colapso
o com os problemas
s
vados do fe
echo da barra, regista
ava um rec
crescimento
o notável: na safra de 1965, as
s
deriv
268 salinas ativ
vas produziram já 95, 5 mil toneladas de sal.
ica da lag
h
guna de Aveiro
A
asso
ociada às alterações
s
Atualmente, a própria hidrodinâm
áticas conc
corre fortem
mente para
a a destruiç
ção de inúm
meras mariinhas. Com
m efeito, as
s
climá
forte
es corrente
es de maré
é que pen
netram no interior da
a laguna ttêm uma capacidade
c
e
destrrutiva sobrre os muro
os de prote
eção das marinhas
m
(m
motas) e e
escavam o fundo dos
s
cana
ais. Ora, a ausência da tradic ional manu
utenção arrtesanal da
as motas contribuiu,,
tamb
bém, para a sua prrogressiva degradaçã
ão. Alguns proprietárrios das marinhas
m
e
pisciculturas inttervieram e intervêm numa tenttativa desesperada de
e suster a degradação
d
o
m a colocação dos ma is diversos materiais devido à a
ausência de
e depósitos
s
das motas com
material ad
dequado nas redond ezas. Os resultados destas inttervenções
s têm sido
o
de m
aparrentemente
e pouco sattisfatórios, para além
m das soluç
ções resulta
arem geralmente em
m
impa
actos negattivos sobre um meio ccom caraterrísticas amb
bientais a p
proteger.
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Fig. 15 - Extrato da
a carta nº10 do
d Mapa de Po
ortugal, que re
epresenta a área confinante
e com a Ria de
d Aveiro e
marin
nhas antes de 1864 (Direção Geral dos T rabalhos Geod
désicos do Reino,1870).

Fig. 16
6 - Plano hidro
ográfico da Ba
arra e Porto da Ria de Aveirro de 1887, E scala 1:20000
0
(E
Engenheiro A.M. dos Reis a
auxiliado pelo Tenente do Exército C.A. d
da Costa).
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Fig. 17 –Pla
anta do Salgad
do de Aveiro - Junta autóno
oma do Porto de Aveiro, 19
970, Escala 1:10000
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Tal c
como aconteceu no estuário
e
do
o Rio Mond
dego, tamb
bém nesta laguna, po
or volta da
a
déca
ada dos anos
a
70, as alteraçções drásticas no mercado

e nos circuitos de
e

come
ercialização
o levaram a uma desv
valorização
o progressiv
va do sal e inicia-se, assim, um
m
longo
o processo de abando
ono.

Fig
g. 18 – Fotos de parte do Salgado
S
de Ave
eiro no início do século XX e foto atual (ffoto fornecida
a pela Polis
Liitoral da Ria de
d Aveiro)

undos comu
unitários, constata-se
c
e
A partir da década de 80, e devido à disponibilidade de fu
onversão de
e muitas marinhas
m
e
entretanto inundadas, por falta de manuttenção, em
m
a co
pisciculturas. A tendência de reconve
pisciculturas mantem-ersão de antigas marinhas em p
e, verifica-s
se mais rec
centemente
e, também a conversã
ão de marin
nhas em árreas para a
se, e
criaç
ção de bivalves.
v que tra
aduz numa redução e
De referir que esta tendência deve sser controlada, uma vez
h
hú
úmidos am
meaçando a dinâmica do ecossisstema e co
ontribuindo
o
alterração dos habitats
para a destruiçã
ão de habittats natura is.
bém que o processo d
de abandon
no pode se
er irreversív
vel, se nada for feito,,
De rreferir tamb
zação destta área ce ntral na Ria,
R
levando
o ao desap
a
parecimentto de uma
para a revitaliz
paisa
agem huma
anizada de grande va lor e de um
m espaço id
dentitário d
da Região. De facto, a
lenta
a mas progressiva des
struição da
as “motas” tem levado
o ao alagam
mento das salinas e à
sua s
submersão, o que já é evidente em vários grupos do salgado.
s
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Fig. 19 - Repre
esentação da situação atuall das áreas de
e estabelecime
entos de aquiccultura e salic
cultura no
Sa
algado da Ria de Aveiro
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2. Titularida
ade dos terrrenos
5.2.2
Todo
os os terren
nos da lagu
una da Ria de Aveiro, bem como
o as suas m
margens, co
onsideram-se públicos inte
egrando o Domínio P
Público Hídrico do Esttado (DPHE
E), nos term
mos da Leii
e 15 de No
ovembro, a
até que se faça prova
a documenttal que detterminadas
s
nº 54/2005, de
elas de te
errenos era
am, por tíítulo legítim
mo, objeto
o de proprriedade particular ou
u
parce
comu
um antes de
d 31 de de
ezembro de
e 1864.
Nestta Laguna, existem attualmente 31 estabellecimentos de aquacu
ultura/salicultura com
m
nhecimento
o da proprriedade priv
vada e já delimitado
os do Dom ínio Público
o Marítimo
o
recon
(DPM
M) por auto
o de delimittação publiicado em Diário
D
da Re
epublica, e 10 estabe
elecimentos
s
recon
nhecidos co
omo privad
dos mas sem
m auto de delimitação
o publicado
o, como se representa
a
na figura 20.
econhecida e delimitad
da correspo
onde a 227
7,4 hectares
s dos 2173
3
O tottal da área privada re
hecta
ares identifficados com
m potencial para as attividades de aquicultu
ura e salicultura nesta
a
lagun
na. Ou seja
a, cerca de
e 9,7% da área total com possibilidade pa
ara a prátic
ca aquícola
a
ou s
salícola. Alé
ém disso, existem ce
erca de 80
0,59 hectares, 0,50%
% reconhec
cidos como
o
propriedade priivada, mas ainda não delimitada
a do DPM. Os
O restante
es 1865,01 pertencem
m
Domínio Púb
blico Marítim
mo.
ao D

Fig. 20 - Represe
entação gráfica
a da titularida
ade das área identificadas com
c
potencial para a prática
a aquícola e
salícola
a na laguna da
a Ria de Aveirro

p
de
elimitadas estão
e
em exploração.
e
. Das resta
antes cerca
a
De rreferir que 50% das parcelas
de 40% estão com
c
a atividade parad
da, e 60% destas,
d
enc
contram-se
e em estado
o avançado
o
degradação
o devido ao abandon
no que lev
vou ao colapso de m
muitas estruturas de
e
de d
prote
eção (mota
as) e conse
equente de
estruição sistema hidrráulico, porr força do ciclo diário
o
das m
marés.
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Fig. 21 – Representtação das áreas delimitadas do Domínio Público Marítimo na área d o Salgado da Ria Aveiro

2
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3. Tipo de exploração
e
e estado d
de atividade
e
5.2.3
como no estuário do rio Mondego
o, nesta Laguna, dese
envolve-se a prática da atividade
e
Tal c
salíco
ola e aquíc
cola, consta
atando-se após a geo
orreferencia
ação dos e
estabelecimentos, que
e
dos 169 hectarres em ativ
vidade, 50 hectares estão
e
assoc
ciados à cu
ultura de bivalves, 65
5
ares a pisc
ciculturas e,
e os restan
ntes 54 hectares a es
stabelecime
entos de policulturas,,
hecta
ou se
eja piscicultura e bivalves.
a-se que, atualmente,
a
, apenas ex
xistem 7 marinhas
m
de
e
Relattivamente à saliculturra, constata
sal a
ativas, corrrespondendo a apro
oximadame
ente 51 he
ectares, qu
uando num
m passado
o
recen
nte praticamente todo
o o salgado
o de Aveiro era constittuído por m
marinhas de
e sal.
vém realça
ar que mu
uitas marin
nhas de sal
s
existentes no pa
assado, po
or falta de
e
Conv
manutenção de
e motas e do sistem
ma hidráulic
co, foram entretanto
e
inundadas
s, pelo que
e
as situaçõe
es o estudo
o considero
ou maior apetência
a
aquícola,
a
pe
ese embora
a se possa
a
nesta
semp
pre reconve
erter em marinha
m
de ssal.
bém que o estudo con
nsidera esttabelecimen
ntos inativo
os, aqueles
s que estão
o
De referir tamb
m actividad
de mas em condições
s de exploração imediiata, embora se deva
a
atualmente sem
siderar a ne
ecessidade de pequen
nas obras de reativaçã
ão, como p or exemplo
o, obras de
e
cons
e motas, tra
abalhos de limpeza e reparação dos
d circuito
os hidráulic
cos
nivellamento de
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Figura 23

Figura 24

Fig. 22 – Representação das áreas dos estabelec
cimentos ativo
os na Laguna da Ria de Ave
eiro
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Figura 23

Figura 2
24

Fig.23 - Re
epresentação lotes de cultu
ura de bivalves no canal de Mira - Laguna
a da Ria de Aveiro
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Fig.2
24 - Represen
ntação dos esttabelecimento
os inativos, na
a Laguna da R ia de Aveiro
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nteriores (doces)
(
5.3 – Águas in
ces da área
a de jurisd
dição da AR
RHCentro, a aquicult ura que se
e pratica é
Nas águas doc
e a truticulttura e a culltura de en
nguias, a prrimeira imp
plementada
a em linhas
s
essencialmente
água interio
ores serranas de ex
xcelente qu
ualidade, e a segund
da mais prróximas do
o
de á
litora
al.
d
o dos estabe
elecimentos de aquicu
ultura de ág
guas doces
s
A figura 25 representa a distribuição
os na área
a de jurisd
dição da ARHCentro,
A
,
com título de utilização dos recurrsos hídrico
distin
nguindo a cultura
c
de enguias
e
e a truticulturra.

Fig. 25 - Distribuiição dos estab
belecimentos d
de aquicultura
a de águas do
oces, enguias e truticultura)) na área de
ju
urisdição da ARHCentro
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ualidade da água é um
m critério e
essencial para
p
o dese
envolvimen to da truticultura, no
o
A qu
entanto outros
s critérios são tidoss em con
nta, tais como:
c
a q
quantidade
e de água
a
ão/tempo) na estiage
em, o fluxo
o de água constante, para que haja uma renovação
o
(vazã
comp
pleta do vo
olume de ág
gua contido
o no tanque
e a cada ho
ora, e água
as frias e lím
mpidas são
o
requisitos básic
cos para o êxito
ê
de um
ma truticultura.
s requisitos existem na região centro, ev
videnciando
o potencial para o au
umento de
e
Estes
produção, pode
endo voltarr a atingir v
valores já obtidos na década de
e 90, ou se
eja, valores
s
ês vezes su
uperiores ao
os atuais.
de produção trê

5.4 – Águas marinhas
m
(salgada)
(
1 – Estabelecimentos em mar altto
5.4.1
O De
espacho n.º 4222/201
14, de 21 d
de março, publicado no Diário d
da Repúblic
ca 2ª Série
e
n.º 5
57, de 21 de março, estabelece
eu uma áre
ea de produção aquíccola (APA do
d Centro),,
em m
mar aberto,, composta por 40 lote
es que se representa
r
na figura 2
26.
hum deste
es lotes está
e
atualm
mente ocupado, presumindo-se
e que cau
usa esteja
a
Nenh
relac
cionada com
m as condições geom
morfológicas
s da nossa costa, sob
bretudo, as
s condições
s
de m
mar nos me
eses de inv
verno, que
e tornam es
sta massa de água p
pouco atrattiva para a
insta
alação de unidades de aquiculturra oceânica sem tecno
ologia inova
adora.

Fig. 26 – Representação
R
dos talhões d
da área de pro
odução aquíco
ola (APA) do C
Centro em alto
o mar
38
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1 – Estabelecimentos em terra
5.4.1
urisdição da ARHCenttro as grandes unidad
des de prod
dução localizam-se na
a
Nas áreas de ju
a costeira, e utilizam águas marrinhas captada diretam
mente no m
mar ou indiretamente
e
faixa
por c
captação su
ubterrânea junto ao m
mar.
odução é efetuada
e
em
m regime in
ntensivo, co
om grande capacidad e de produ
ução e com
m
A pro
impa
acto económico em termos loca
ais significa
ativo. Na figura
f
27, representam-se os 3
estab
belecimentos que se localizam na faixa co
osteira nos
s Concelhoss de Murto
osa, Mira e
Canttanhede.

Fig. 27 – Re
epresentação das unidades aquícolas ins
staladas em te
erra que utiliza
am águas marinhas
39
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amento da utilização
o dos recu
ursos hídricos - Aquiicultura
5.5 – Licencia

endo uma análise
a
rela
ativa ao liccenciamentto da utilização dos rrecursos hídricos nas
s
Faze
zona
as estuarin
nas da árrea de jurrisdição da
a ARH-Cen
ntro, veriffica-se um
m aumento
o
signiificativo de
e estabelec
cimentos a
aquícolas liicenciados a partir d
do ano 2009, o que
e
ertar de inte
eresse na a
atividade ne
estas áreas
s.
revelar o despe
uarinas fora
am emitido
os um totall de 104 títulos de uttilização do
os recursos
s
Nas zonas estu
cupam uma
a área de 2
246 hectare
es do domín
nio público marítimo.
hídricos, que oc
quadro abaixo indica-s
se o núme ro de título
os de utilização dos rrecursos híd
dricos para
a
No q
estab
belecimentos e lotes aquícolas n
nos estuáriios da regiã
ão centro e as respettivas áreas
s
ocup
padas no do
omínio públlico marítim
mo. Esta infformação re
eporta-se a dezembro
o de 2015.

Piscicultura

EEstuário Mondego
o
EEstuário Vouga

Cultura de bivalvess

Mistos
(pisscicultura + bivallves)
áreas
n.ºº de
occupadas
estabeleccimentos
(h
hectares)

n.º de
e
estabelecim
mentos

áreeas
ocupaadas
(hectaares)

n.º de Lotes

áreas
ocupad
das
(hectarres)

15

1119

0

0

5

33

11
26

800
1119

66
6
66
6

50
50

7
112

54
87

totaais
Atualizado a de
ezembro de 20
015

Quadrro 1 – Número
o de títulos de
e utilização do
os recursos hídricos emitido
os nas zonas e
estuarinas da região centro
o
e re
espetivas área
as ocupadas

dição da ARHCentro
A
foram em
mitidos 8 títulos para
a
Na rrestante árrea terreste de jurisd
estab
belecimentos aquícola
as que utilizzam água doce (trutic
culturas e ccriação de enguias) e
3 títulos de utiilização dos
s recursos hídricos pa
ara estabelecimentos de grande
e produção
o
c
dirretamente no mar ou
u
localizados na orla costeirra que utiliizam água marinha, captada
p captaçã
ão subterrâ nea no dom
mínio públic
co marítimo
o.
indiretamente por
ursos hídric
f
emitiidos títulos
s de utilizaç
ção dos recu
cos.
Nas águas marinhas não foram

40
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elecimentoss marinhos
s para prod
dução de sa
al, constata
a-se que o
Relattivamente aos estabe
estuá
ário do Mon
ndego tem na região alguma rep
presentativ
vidade com número co
onsiderávell
de sa
aliculturas em explora
ação, 26 esstabelecime
entos com uma
u
área ttotal de 169
9 hectares.
Já na
a Laguna de
d Aveiro subsistem a
apenas 7 marinhas
m
de
e sal em ex
xploração, totalizando
o
uma área de 51
1 hectares.

Marrinhas de sal

Estuário Mondego
Estuário Vouga
totais

n.ºº de estabelecime
entos
em exploração
o

áreas ocupadas
(heectares)

26

1169

7
33

51
2220

Quadro 2 – Número de
d estabelecim
mentos salícola
a em exploraç
ção e áreas occupadas do DPM

1
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6 Re
esultado
os
eguindo o objetivo do
o estudo, n
nomeadame
ente de quantificação
o de áreas com maiorr
Perse
potencial para a instalaçã
ão de estab
belecimento
os salícolas
s e aquícola
as, apresen
ntam-se os
s
dos, nas ág
guas de tra
ansição con
ncretamente no estuá rio do Rio Mondego e
resultados obtid
una da Ria de
d Aveiro.
Lagu
quadro 3 estão
e
repre
esentadas a
as áreas por estuário
o, com pottencial para
a a prática
a
No q
aquíc
cola/salícola, as áre
eas inativa
as com co
ondições de
d explora
ação, as áreas
á
com
m
nece
essidade de
e intervenção para a exploração aquíco
ola e salíccola e as áreas em
m
explo
oração.
vém ressalvar que o estudo considerou
u as área
as inativass com con
ndições de
e
Conv
explo
oração, no
o entanto em determ
minadas sittuações po
oderá ser necessário pequenas
s
interrvenções que
q
consis
stem em obras rea
ativação, como
c
por exemplo, obras de
e
nivellamento de
e motas, trabalhos
t
d
de limpeza e reparaç
ção dos cirrcuitos hidrráulicos. O
estud
do conside
erou média
a interven ção, as obras de reposição d
de motas que incluii
nivellamento e reparação de
d pequeno
os rombos,, trabalhos de desasso
oreamento e limpeza,,
e a reposição
o parcial dos circui tos hidráu
ulicos. Porr sua vezz considero
ou grande
e
interrvenção, a execução quase
q
totall ou total de
d motas, trabalhos d e desassorreamento e
nivellamento de
e fundos e a reposição
o total ou ex
xecução do
os circuitos hidráulicos
s.

Potencial
existente

EEstuário Mondeggo
EEstuário Vouga
totaais

858
2173
3031

Estabeleci mentos
inativos com
m condições
de explooração

Co
om necessidade de
d obras de
me
elhoramento para
a exploração

Em exploraçção
(aativas/parcialmente ativa)

pequeena
interve nção

média
inttervenção

grande
intervenção

Aqquicultura

Sa
alicultura

5044
6011
11005

17
519
536

9
833
843

159
169
328

169
51
220

Quadro 3 - Re
epresentação de áreas por estuário

e áreas tottais por e stuário com
m potencia
al para esstas duas atividades,,
Em termos de
sponibilidad
de de 858 h
hectares no
o estuário do
d Rio Mond
ca de 2173
3
dego e cerc
veriffica-se a dis
hecta
ares na lag
guna da Ria de Aveiro..
mente cerca
a de 548 he
ectares de estabelecim
mentos aqu
uícolas e sa
alícolas em
m
Existtem atualm
explo
oração nas
s zonas estuarinas da região cen
ntro. Por sua vez afe
eriu-se uma
a área com
m
42
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as duas atividades,
a
de cerca de 3031 hectares,,
potencial para a exploração desta
statando-se
e que apena
as 18% da área estua
arina da região centro
o, com pote
encial para
a
cons
ática destas
s atividades
s, é atualm
mente explo
orado.
a prá
ém que da área total de 1105 hectares
h
de
e estabeleccimentos inativos com
m
Aferiiu-se també
dições de exploração
o nos doiis estuário
os, eventualmente ccom neces
ssidade de
e
cond
prom
mover pequ
uenas intervenções pa
ara a reativ
vação, 875
5 hectares tem maiorr apetência
a
para a atividad
de aquícola
a e 230 p
para a salíícola, confo
orme se re
epresenta no quadro
o
abaix
xo.
Estabelecime
entos inativos com
m
condiçõess de exploração
(pequenaa intervenção)

Estuário Mondego
Estuário Vouga
totais

Aquicultura

Salicultura

310

194

565
875

36
230

Q
Quadro 4 - Re
epresentação de áreas dos estabelecimentos inactivas
s mas com con
ndições de exploração

s estabele
ecimentos inativos nos
n
dois e
estuários, representa
a
A árrea total actual dos
aproximadamen
nte o dobro
o da área atualmente em explora
ação.
po de exp
ploração em
m funciona
amento porr estuário, constata-se que no
o
Avaliiando o tip
estuá
ário do Rio Mondego
o os estab
belecimento
os aquícola
as apresen
ntam pratic
camente o
mesm
mo valor de
d área dos
s estabeleccimentos sa
alícolas. Na
a laguna da
a Aveiro po
or sua vez,,
veriffica-se a aq
quicultura predomina
p
ssobre a salicultura.
ploração po
or áreas no
os dois estu
uários, veriifica-se que
e a área de
e
Comparando o tipo de exp
oração aquícola nos dois estuário
os é pratica
amente igual. Por sua vez a área
a associada
a
explo
a es
stabelecime
entos salíco
olas é sign
nificativame
ente maiorr no estuá
ário do Rio
o Mondego
o
repre
esentando uma área cerca
c
de 3 v
vezes supe
erior.
m
expre
essão no estuário
e
do Mondego, em relação à laguna
a
A atiividade salícola tem maior
de A
Aveiro, reprresentando cerca de 5
50% dos es
stabelecime
entos em e
exploração. Isto deve-se es
ssencialmente ao factto da lagun
na estar su
ujeita a maior erosão resultante da própria
a
hidro
odinâmica associada às
à alteraçõ
ões climátic
cas, com maior
m
pode r destrutivo sobre as
s
mota
as das marinhas.
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baixo repre
esenta-se, p
por estuário, as áreas
s correspon
ndentes às atividades
s
Nos gráficos ab
ola e aquíc
cola ativas, as áreas d
de estabele
ecimentos /aquícolas/s
/
salícolas inativas e as
s
salíco
áreas que se considera
c
re
eunirem co
ondições pa
ara a prática destas a
e
atividades desde que
venção.
sujeiitas a interv

Fig. 28 – Rep
presentação d
de áreas (hecttares) no Estuário do Rio Mo
ondego

Fig. 29 – Rep
presentação d e áreas (hectares) no Estuário da Ria de
e Aveiro
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o das ativid
dades salíco
ola e aquíco
ola nos esttuários do Mondego e
Relattivamente à evolução
Voug
ga, constatta-se que a primeira atividade surgiu porr volta do seculo X e atingiu a
pleniitude

entrre

os

séc
culos

XIII

e

XVIII,,

transform
mando-se

em

grande

centro
o

abas
stecedores, passando a paisagem
m estuarina
a a carateriz
zar-se pela
a rígida geo
ometria das
s
salinas. Alteraç
ções da hidrodinâmicca estuarin
na induziram uma açção destruttiva ou de
e
vando a u m progressivo aband
dono ativid
dade salícola, que se
e
assoreamento intenso lev
nsificou porr volta de 1970, e a partir da década
d
de 80 verifico
ou-se a con
nversão de
e
inten
salinas em esttabelecimen
ntos de aq
quicultura, perspetiva
ando-se qu
ue se manttenha esta
a
tendência.
se considerrar relevante, efetuou
u-se també
ém uma ava
aliação em termos de
e áreas, da
a
Por s
titula
aridade dos
s terrenos, com pote
encial para as atividad
des de saliicultura e aquicultura
a
a
nos d
dois estuárrios em estu
udo.

Titularida
ade de terrenos ((ha)
Pote
encial Existente
(ha)

858
2173

EEstuário Mondego
EEstuário Vouga

totais

Privados
Reconhecido como
propriedade privada
p

Reconhecidos como
privados e delimitadoos
do DPM

Integrad
dos no
Domínio Público

65,36
6
80,59
9
145,95
5

93,72
227,4
321,12

698,,92
1865
5,01

3031

467

256
64

Quadro 5 – Áreas privad
das e integrad
das no domínio
o público com potencial, po
or estuário (em
m ha)

análise do quadro 5,, verifica-s e uma áre
ea total de
e 321,12 h
hectares, em
e
que foii
Da a
recon
da do Domíínio Público
o Marítimo (DPM) porr
nhecida a propriedade privada e delimitad
auto de delimittação public
cado em D iário da Re
epublica, o que repressenta cerca
a de 10,6%
%
da área com po
otencial parra a prática
a aquícola/salícola e cerca
c
de 58
8,5% da árrea total de
e
belecimentos em exploração na zona estua
arina da reg
gião centro..
estab
anexo estão
o listadas as
a delimitaçções publica
adas em Diário da Re
epública nos estuários
s
No a
do M
Mondego e Vouga,
V
bem
m como cóp
pias dos autos.
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Con
nclusão
o
do estudo de
e identificarr os recurso
os hídricos na área de
e jurisdição
o
Atendendo ao objetivo
Administraç
ção da Reg
gião Hidrog
gráfica do Centro
C
(AR
RH-Centro),, com pote
encial para
a
da A
dese
envolver as
s atividades de aquiccultura e salicultura,
s
conclui-se
e que nesta região o
maio
or potencial por explo
orar, quer para a ativ
vidade aqu
uícola e sallícola, localiza-se nas
s
água
as de trans
sição, nom
meadamente
e nas zonas estuarin
nas da lag
guna de Av
veiro e no
o
estuá
ário do Rio Mondego.
quicultura nas
n
águas marinhas
m
d
da região ce
entro, reve
ela-se poucco atrativa. Apesar de
e
A aq
mplada em m
mar aberto
o, uma área
a de produ
ução aquíco
ola (APA do
o
atualmente estar comtem
osta por 40
0 lotes, ne
enhum des
stes lotes está
e
atualm
mente ocup
pado, nem
m
Centtro) compo
existte manifesttação de in
nteresse na
a instalação
o de unidad
des de aqu
uicultura, pelo
p
menos
s
sem tecnologia
a inovadora
a, devido e
essencialmente às co
ondições de
e mar nos meses de
e
inverrno.
erritorial qu
ue abrange
e a região
o
Relattivamente às águas do interio r na circunscrição te
hidro
ográfica do
o Vouga, Mondego e L
Lis, a aquic
cultura que
e se pratica
a é essenc
cialmente a
trutic
cultura e a cultura de enguias, a primeira implementa
ada em linh
has de água
a interiores
s
serra
anas e a se
egunda ma
ais próxima
as do litora
al. Os requisitos básiccos essenciais para o
dese
envolvimentto da aquic
cultura de água doce, como a qualidade
q
e quantidad
de de água
a
existtem em larrga medida
a na região centro, ex
xistem em larga esca la, evidenc
ciando esta
a
regiã
ão potencia
al para o au
umento de produção, e atingir valores
v
já o
obtidos na década de
e
90, o
ou seja, va
alores de produção trê
a
atuais. Para o efe
eito deverá
á
ês vezes superiores aos
procurar-se nic
cho de merc
cado, com incentivos adequados
s ao consum
mo de truta
as uma vez
z
m determina
adas situaçõ
ões substituir o salmã
ão.
que esta espéciie pode em
É efe
etivamente
e nas águas
s de transi ção que se
e verifica maior
m
poten
ncial para a atividade
e
aquíc
cola, atend
dendo à ex
xistência de
e um conju
unto significativo de e
espaços su
ubutilizados
s
que reúnem condições
c
imediatas para instalação. Es
stimam-se menores custos de
e
oração, ate
endendo à possibilida de de reco
orrer às ma
arés, meno
ores custos iniciais de
e
explo
insta
alação,

quer

p
de
pela possibilidad

de

rea
ativação de
d

estabellecimentos aquícolas
s

existtentes inativos, quer pela recon
nversão da
as antigas marinhas em estabe
elecimentos
s
aquíc
colas. Acre
esce ainda referir que
e as espéc
cies que se
e podem p
produzir ne
estas áreas
s
apresentam atu
ualmente maior
m
intere
esse comerc
cial, compa
arativamentte às de ág
gua doce.
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uários são os únicos
q
os estu
s
Relattivamente à atividade salícola, torna-se evidente que
lugarres que re
eúnem con
ndições pa
ara o esta
abelecimentto desta a
atividade. Devido às
s
alterrações de mercado
m
e nos circuito
os de come
ercialização
o com a dessvalorização do sal, o
proce
esso de ab
bandono é evidente, ccom inunda
ação progre
essiva de m
marinhas por
p falta de
e
manutenção, o que leva ao colapsso de muiitas estrutu
uras de prroteção (m
motas) e à
sequente de
estruição da
as estruturras interiore
es, por forç
ça do ciclo d
diário das marés.
m
cons
clui-se que a reativaç
ção das sal inas tradicionais é de
esejável, e deve ser incentivada
a
Conc
se d
dirigida a uma
u
produ
ução de q ualidade e a uma maior
m
valorrização comercial do
o
produto. O Turiismo de natureza asso
ociado a es
sta reativaç
ção pode ta
ambém ser atrativo se
e
nservação da
d naturez a e valorização paisagística. A rreativação das
d
salinas
s
associado à con
e desempenhar um papel
p
funda
amental na
a hidrodinâ
âmica dos estuários e lagunas,,
pode
espe
ecialmente no salgado
o de Aveiro
o, contribuindo para a diminuiçã
ão da velocidade das
s
corre
entes e do
o processo
o erosivo. Cumpre, ainda, rea
alçar as v
vantagens ecológicas
s
deco
orrentes da existência de salinas em ativida
ade para a manutençã
ão das zona
as húmidas
s
e da respetiva avifauna.
a
estudo, aferre-se a con
ntinuidade d
da tendênc
cia de recon
nversão de antigas ma
arinhas em
m
Do e
pisciculturas ou
u em áreas para a cria
ação de biv
valves. No entanto
e
estta tendência deve serr
ma vez que
e esta tendê
ência traduz numa red
dução e altteração dos
s
controlada e orrdenada, um
os ameaçando a dinâm
mica do eco
ossistema e contribuin
ndo para a destruição
o
habittats húmido
de h
habitats naturais.
n
Conclui-se
C
a necessidade de estabelece
er ordenam
mento das
s
ativid
dades de forma
f
equilibrada, que
e promova a preserva
ação ambie
ental, o cumprimento
o
das normas ambientais
a
e minim
mize eventu
uais conflitos de ussos, privilegiando a
cultura sem
mi-intensiva
a e extensiv
va e incentivando a re
econversão de marinh
has.
aquic
---

Relattivamente à quantifficação de áreas, em zona estuarina,
e
com pote
encial para
a
dese
envolver as atividades de aquiculltura e salic
cultura, esttimou-se um
ma disponibilidade de
e
858 hectares no estuário do Rio Mon
ndego e ce
erca de 217
73 hectaress na laguna
a da Ria de
e
Aveirro.
mente cerca
a de 548 he
ectares de estabelecim
mentos aqu
uícolas e sa
alícolas em
m
Existtem atualm
explo
oração nas
s zonas estuarinas da região cen
ntro. Por su
ua vez aferriu-se uma
a área totall
em z
zona estuarrina, com potencial
p
pa
ara a explo
oração desttas duas attividades, de
d cerca de
e
3031
1 hectares,, constatan
ndo-se que apenas 18
8% da áre
ea estuarin a da região centro é
atualmente exp
plorada.
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studo determinou uma
a área na zzona estuarrina de 110
05 hectaress de estabe
elecimentos
s
O es
inativ
vos com co
ondições de
e exploraçã
ão imediata a baixo cu
usto, emborra se deva considerarr
a ne
ecessidade de pequenas obras re
eativação, como por exemplo, o
obras de nivelamento
o
motas, trab
balhos de limpeza e rreparação dos
d
circuito
os hidráuliccos. Desta área 79%
%
de m
(875
5 hectares)) verifica-s
se uma ap
petência para
p
a ativ
vidade aqu
uícola, e, 21% (230
0
hecta
ares) para a salícola.
stabelecime
entos com possibilida
ade de rea
ativação imediata nos
s
A árrea total attual dos es
dois estuários, representa
a aproximad
damente o dobro da área
á
atualm
mente em exploração.
e
Num
ma primeira fase seria de apostarr na reativa
ação destas áreas, que
e se aprese
entam mais
s
alicia
antes em termos
t
de custo iniccial de reativação e de explora
ação, concluindo que
e
pode
em contribu
uir, com alg
gum significcado, para o aumento
o imediato da produçã
ão nacionall
aquíc
cola.
--avaliação efetuada
e
à titularidade
e dos terre
enos com potencial p
para as ativ
vidades de
e
Da a
salicultura e aquicultura nos dois estuários em estudo
o, aferiu-se
e uma áre
ea total de
e
es já reconhecidos co
omo proprie
edade priva
ada, e do ttotal desta área, 321
1
467,07 hectare
ares são parcelas
p
rec
conhecidass e já delim
mitadas do
o Domínio Público Ma
arítimo porr
hecta
auto de delimiitação publicado em Diário da Republica, e que re
epresentam
m cerca de
e
10,6% da área
a com pote
encial para a prática aquícola/sa
alícola e ce
erca de 58% da área
a
ação na zona estuarin
na da região
o centro.
total de estabellecimentos em explora
endência pa
ara o aume
ento do rec
conhecimen
nto de prop
priedades privadas
p
de
e
Veriffica-se a te
áreas que integ
gram atuallmente o d
domínio público hídric
co, estiman
ndo-se até ao ano de
e
0, um valorr na ordem
m dos 20% no total das zonas estuarinas
e
d
da região centro
c
com
m
2020
possibilidade árrea total co
om possibil idade para a prática aquícola
a
ou
u salícola. Atualmente
A
e
s 15%.
este valor é da ordem dos
e nestas áreas já reconhecidas como privadas, o estado não pode
e
Atendendo que
mover a trramitação processuall para atrribuição de
e espaços do domín
nio hídrico,,
prom
aqua
ando de manifestaçã
m
ão privativ
va, torna-se necessário na g
gestão des
stas zonas
s
estua
arinas, dire
ecionar parra incentivo
os financeiros com o intuito da reativação
o de zonas
s
inativ
vas com po
otencial aqu
uícola e sal ícola.
---
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ANEXO
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Nome da Propriedade
P
Moleeiras I
Mondeeguinho
Freeiras
Serraadinho
Noventa Talhos
Vale daa Vinha
Bairos (R
Renoeste)
Vale daa Vinha

EEstuário do Mondego
M
Publiccação
Diário da República n.ºº 188, III Série
e de 16 de Agoosto de 1994
Diário da República n.ºº 49, III Série de
d 27 de Feveereiro de 1996
6
Diário da República n.ºº 223, III Série
e de 25 de Seteembro de 199
96
Diário da República n.ºº 269, III Série
e de 20 de Novvembro de 19
996
Diário da República n.ºº126, III Série de 31 de Maiio de 1999
Diário da República n.ºº 202, III Série
e de 1 de Sete mbro de 2000
0
Diário da República n.ºº 58, III Série de
d 9 de Marçoo de 2002
Diário da República n.ºº 85, III Série de
d 11 de Abrill de 2002

Estuário do Vouga
Nome da Prropriedade
Parraachil
Passagem
Prumaaceira
Caveeira
Novasinhaa ou Nova
Brazaalaia
Jóiia
Suja Pequena
Corrim
Jardim Neptu
uno ou Cravo
Noctu
urno
Afogada
Suja Grrande
Romaanos
Pinta
Barrigu
ueiras
Piedade
Ferrraz
Corte dass Freiras
Rabasq
quinha
Círccia
Ratin
nha
Vilô
ôa
Conceição do Bolho
Senhoraa de Sá
SSaltôa e Dezoito Meios ou
d Borda
Dezoito da
Tinhosa
Bamba do No
orte e Bamba
do Sul
S
Senhora das
d Dores
Arrom
mbada
Fome Negra
N
Bolho ou
u Palhoa
Andrila

Publica
ação
Diário do G
Governo n.º 27
79, II Série, de
e 30 de Novem
mbro de 1957
Diário da R
República n.º 278,
2 III Série de
d 30 de Noveembro de 1984
4
Diário da R
República n.º 231,
2 III Série de
d 07 de Outu bro de 1986
Diário da R
República n.º 96,
9 III Série de
e 24 de Abril dde 1992
Diário da R
República n.º 290,
2 III Série de
d 17 de Deze mbro de 1992
2
Diário da R
República n.º 29,
2 III Série de
e 04 de Fevereeiro de 1994
Diário da R
República n.º 173,
1 III Série de
d 28 de Julhoo de 1994
Diário da R
República n.º 26,
2 III Série de
e 01 de Dezem
mbro de 1994
Diário da R
República n.º 132,
1 III Série de
d 07 de Junhoo de 1996
Diário da R
República n.º 239,
2 III Série de
d 15 de Outu bro de 1996
Diário da R
República n.º 269,
2 III Série de
d 20 de Noveembro de 1996
Diário da R
República n.º 290,
2 III Série de
d 16 de Deze mbro de 1996
6
Diário da R
República n.º 12,
1 III Série de
e 15 de Janeiroo de 1998
Diário da R
República n.º 12,
1 III Série de
e 15 de Janeiroo de 1998
Diário da R
República n.º 64,
6 III Série de
e 17 de Marçoo de 1998
Diário da R
República n.º 194,
1 III Série de
d 20 de Agostto de 1999
Diário da R
República n.º 3,
3 III Série de 05
0 de Janeiro de 2000
Diário da R
República n.º 171,
1 III Série de
d 26 de Julhoo de 2000
Diário da R
República n.º 171,
1 III Série de
d 26 de Julhoo de 2000
Diário da R
República n.º 171,
1 III Série de
d 26 de Julhoo de 2000
Diário da R
República n.º 153,
1 III Série de
d 04 de Julhoo de 2001
Diário da R
República n.º 172,
1 III Série de
d 26 de Julhoo de 2001
Diário da R
República n.º 261,
2 III Série de
d 10 de Noveembro de 2001
Diário da R
República n.º 58,
5 III Série de
e 09 de Marçoo de 2002
Diário da R
República n.º 106,
1 III Série de
d 08 de Maioo de 2002
Diário da R
República n.º 134,
1 III Série de
d 12 de Junhoo de 2002
Diário da R
República n.º 249,
2 III Série de
d 29 de Deze mbro de 2005
5
Diário da R
República n.º 47,
4 II Série de 09 de Março de 2009
Diário da R
República n.º 146,
1 II Série de
e 29 de Julho de 2010
Diário da R
República n.º 146,
1 II Série de
e 29 de Julho de 2010
Diário da R
República n.º 146,
1 II Série de
e 29 de Julho de 2010
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Titularidade- Estuário do Mond
dego

54

Moleeiras I

Diário daa República n.º 188, III Sé
érie de 16 dee Agosto de 1994

55
5

Mondeeguinho

Diário daa República n.º 49, III Sérrie de 27 de Fevereiro de
e 1996

56
6

Freeiras

Diário daa República n.º 223, III Sé
érie de 25 dee Setembro de
d 1996

57
7

Serradin
nho

Diário da R epública n.ºº 269, III Série
e de 20 de N ovembro de
e 1996

58
8

Noventa Talhos

Diário daa República n.º126, III Sé
érie de 31 dee Maio de 1999

59
9

Vale daa Vinha

Diário daa República n.º 202, III Sé
érie de 1 de S etembro de
e 2000

60
0

Bairos (R
Renoeste)

Diário daa República n.º 58, III Sérrie de 9 de M arço de 200
02

61
1

62
2

Vale daa Vinha

Diário daa República n.º 85, III Sérrie de 11 de A bril de 2002

63
3

64
4

Titularridade‐Estu
uário do V ouga

65
5

Parraachil

Diário do G overno n.º 279, II Série
e, de 30 de N ovembro de
e 1957

66
6

67
7

Passagem

Diário da R epública n.º 278, III Série de 30 de N ovembro de 1984

68
8

69
9

Prumaaceira

Diário da R epública n.º 231, III Série de 07 de O utubro de 1986
1

70
0

71
1

Caveeira

Diário da R epública n.º 96, III Série
e de 24 de Abbril de 1992

72
2

Novasinhaa ou Nova
Brazaalaia

Diário da R epública n.º 290, III Série de 17 de D ezembro de
e 1992

73
3

Jóiia

Diário da R epública n.º 29, III Série
e de 04 de Feevereiro de 1994
1

74
4

Suja Pequena

Diário da R epública n.º 173, III Série de 28 de J ulho de 199
94

75
5

Corrim

Diário da R epública n.º 26, III Série
e de 01 de Deezembro de 1994

76
6

77
7

Jardim Neptuno ou
Cravo No
octurno

Diário da R epública n.º 132, III Série de 07 de J unho de 199
96

78
8

Afoggada

Diário da R epública n.º 239, III Série de 15 de O utubro de 1996
1

79
9

Suja Grrande

Diário da R epública n.º 269, III Série de 20 de N ovembro de 1996

80
0

Romaanos

Diário da R epública n.º 290, III Série de 16 de D ezembro de
e 1996

81
1

Pinta

Diário da R epública n.º 12, III Série
e de 15 de Jaaneiro de 199
98

82
2

Barrigu
ueiras

Diário da R epública n.º 12, III Série
e de 15 de Jaaneiro de 199
98

83
3

Piedade

Diário da R epública n.º 64, III Série
e de 17 de M arço de 199
98

84
4

85
5

Ferrraz

Diário da R epública n.º 194, III Série de 20 de A gosto de 19
999

86
6

Corte dass Freiras

Diário da R epública n.º 3, III Série de 05 de Janneiro de 2000
0

87
7

Rabasq
quinha

Diário da R epública n.º 171, III Série de 26 de J ulho de 200
00

88
8

Círccia

Diário da R epública n.º 171, III Série de 26 de J ulho de 200
00

89
9

Ratin
nha

Diário da R epública n.º 171, III Série de 26 de J ulho de 200
00

90
0

Vilô
ôa

Diário da R epública n.º 153, III Série de 04 de J ulho de 200
01

91
1

Conceição do Bolho

Diário da R epública n.º 172, III Série de 26 de J ulho de 200
01

92
2

Senhoraa de Sá

Diário da R epública n.º 261, III Série de 10 de N ovembro de 2001

93
3

Saltôa e Dezzoito Meios
ou Dezoito
o da Borda

Diário da R epública n.º 58, III Série
e de 09 de M arço de 200
02

94
4

95
5

Tinhosa

Diário da R epública n.º 106, III Série de 08 de M aio de 200
02

96
6

Bamba do
o Norte e
Bamba do Sul

Diário da R epública n.º 134, III Série de 12 de J unho de 200
02

97
7

Senhora das Dores

Diário da R epública n.º 249, III Série de 29 de D ezembro de
e 2005

98
8

Arrom
mbada

Diário da R epública n.º 47, II Série de 09 de Maarço de 2009
9

99
9

100
0

Fome Negra

Diário da R epública n.º 146, II Série de 29 de Juulho de 2010
0

101
1

Bolho ou
u Palhoa

Diário da R epública n.º 146, II Série de 29 de Juulho de 2010
0

102
2

Andrila

Diário da R epública n.º 146, II Série de 29 de Juulho de 2010
0

103
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104
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