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CONSIGNAÇÃO DE EMPREITADA
Restruturação dos esporões do rio Alcoa – Nazaré
O auto de consignação da “Empreitada de Restruturação dos Esporões do rio Alcoa –
Nazaré”, num investimento total de €2.800.710.00, vai ser assinado no dia 26 de
novembro, pelas 15h00, entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a empresa
adjudicatária HYDRO STONE. O ato público decorrerá na Câmara Municipal da Nazaré.
Esta intervenção é uma obra de proteção costeira e tem como principal objetivo
promover a proteção e conservação da linha de costa.
Para a realização da empreitada serão executados, essencialmente, os seguintes trabalhos:
• Reconstrução, reforço e avanço até ao seu comprimento original, dos esporões
existentes, com mantos de proteção reforçados, num comprimento de cerca de 60 m;
• Reabilitação e regularização dos trechos de enraizamento dos esporões (cerca de 75
m) e retenções marginais (cerca de 100 m), num comprimento total de aproximadamente
175 m;
• Dragagem dos sedimentos situados no canal.
O prazo de execução dos trabalhos é de 12 meses, a contar da data da consignação.
A diminuição do comprimento dos esporões não tem permitido a fixação da embocadura da
linha de água, originando o constante assoreamento da zona da foz do rio, o que provoca
inundações a montante e prejuízos nos terrenos agrícolas. Esta situação obriga a constantes
ações de dragagens, pretendendo-se, a longo prazo, reduzir a frequência dos assoreamentos
na foz da linha de água e a consequente economia na execução de dragagens.
Em complemento desta intervenção, a APA adjudicou ainda a realização da prestação dos
serviços de fiscalização, gestão da qualidade e coordenação de segurança e saúde desta
empreitada à RIOBOCO, S.A.
O investimento total será suportado com financiamento por fundos comunitários do POSEUR.
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