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Capitulo I 

 

1 - Introdução 
 

O Estudo de Impacte Ambiental é um “(...) documento elaborado pelo Proponente 

no âmbito do procedimento de AIA, que contém uma descrição sumária do 

projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e negativos, 

que a realização do projecto poderá ter no ambiente, a evolução previsível da 

situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental 

destinadas a evitar ou minimizar os impactes negativos esperados e um resumo 

não técnico destas informações”. 

 

Impacte Ambiental é definido como “(...) conjunto das alterações favoráveis e 

desfavoráveis, produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado 

período de tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um 

projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e 

nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar”. 

 

O EIA é constituído pelo Relatório Síntese (RS); por Anexos (podendo ser Relatórios 

Técnicos e cartografia) e pelo Resumo Não Técnico (RNT), documento simplificado, 

com o objectivo de resumir as informações constantes do EIA em linguagem 

acessível à generalidade do público, e que irá servir de suporte à participação 

pública. 

 

A elaboração de um EIA pode ocorrer em fase de estudo prévio, anteprojecto ou 

projecto de execução, o que determina o grau de detalhe da análise e das medidas 

apresentadas. 

 

Este Estudo reflecte a necessidade de se proceder à avaliação dos impactes 

ambientais do projecto de Parque de Campismo, com >1000 utentes ou >3 ha, nos 

casos gerais e de >200 utentes ou >0,6 ha nas áreas sensíveis, de acordo com o 

Anexo II, n.º 197/2005, de 8 de Novembro que altera o Decreto-Lei nº 69/2000 de 

3 de Maio. 
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1.1 - Identificação do Projecto, do Proponente e da Fase do Projecto 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projecto do Parque de Campismo “Aqua Limia Camping”, localizado na freguesia 

de Arcozelo no concelho de Ponte de Lima. 

 

O projecto consiste na implementação de um Parque de Campismo de carácter 

urbano, integrado numa unidade de intervenção que pretende valorizar as margens 

do Rio Lima, numa óptica de acções integradas e planeadas. 

 

O proponente do projecto é a Câmara Municipal de Ponte de Lima, doravante 

designada de modo abreviada por CMPL, com o número de identificação fiscal 

506811913, com sede na Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima. 

 

O EIA foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo da alínea b) do nº 

3 do Artigo 1º e do ponto 12 alínea d) do Anexo II, obriga à apresentação de 

Estudo de Impacte Ambiental para projectos de Parques de Campismo com áreas 

maiores ou iguais a 0,60 ha ou maior ou igual a 200 utentes, localizados em áreas 

sensiveis.  

  

O projecto encontra-se actualmente na fase de projecto de execução. 

 

1.2 - Identificação da Entidade Licenciadora e da Autoridade de AIA 
 

De acordo com o definido no Decreto-Lei nº 55/2002, de 11 de Março, o 

Licenciamento de parques de campismo é da responsabilidade das Câmaras 

Municipais, pelo que neste caso, a entidade licenciadora é a Câmara Municipal de 

Ponte de Lima. A autoridade da Administração Pública responsável pela 

coordenação e administração do processo de AIA e que compete a promoção da 

participação pública é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

Norte (CCDRN) de acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do art.º 7º do 

Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
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1.3 - Equipa Técnica e Período de Elaboração do EIA 

 

O EIA é da responsabilidade da empresa Vastus – Gabinete de Projecto, 

Planeamento e Ambiente, Lda., tendo sido reunida uma equipa técnica qualificada e 

multidisciplinar sendo constituída da forma que segue: 

  

Quadro 1 - Equipa Técnica 

Técnico Função Formação 

Pascal Pereira 
Coordenação, Análise 
Biofísica, Paisagem, Sócio-
Economia 

Geografia 

Adriano Borges Análise de Projecto Arquitectura 
Joana Duarte 
(Colmus, Lda) Química 

José Manuel 
Barranha 
(ENARPUR) 

Ambiente Sonoro 
Engenharia Electrotécnica 

Helena 
Ferreira Engenharia Química 

Marta 
Macedo Engenharia do Ambiente 

INNOV 
Lda 

 
Carla 
Santos 

Qualidade do Ar 

Resíduos 

Gestão da Água Ciência e Tecnologias de 
Ambiente 

Inês Costa 
Sistemas Biológicos e 
Recursos Hidricos 

Engenharia Ambiental e dos 
Recursos Naturais 

Isabel Matias Ordenamento do Território 
Mestre em Ordenamento do 
Território e Planeamento 
Ambiental 

António Dinis Património Arqueológico Arqueologia 
 

De salientar ainda o importante contributo da equipa projectista: Carvalho Araújo – 

Arquitectura e Design, Lda., e da equipa técnica da autarquia. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental começou a ser elaborado em Janeiro de 2012 tendo 

sido concluído em Março de 2012. 

 

1.4 - Antecedentes e Objectivos do EIA 

 

A legislação em vigor (Decreto-Lei 69/2000) refere que “o proponente pode, 

preliminarmente ao procedimento de AIA, apresentar à Autoridade de AIA uma 

proposta de definição do âmbito do EIA”, que contém uma descrição sumária do 

tipo, características e localização do projecto, emitindo, as entidades públicas com 

competência na apreciação do projecto, os respectivos pareceres. 
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Esta fase de definição de âmbito, não foi realizada, pelo que não resultou nenhum 

documento de Proposta de Definição de Âmbito, mas foi incorporada no processo 

de AIA, uma vez que, na fase de estudo prévio do projecto, pronunciaram-se 

algumas entidades com competência técnica, que alertaram para um conjunto de 

questões significativas, que serviram para orientar o âmbito do EIA. 

 

Os objectivos gerais deste EIA, consistem na análise ambiental dos impactes deste 

projecto na área de implantação, procurando apontar medidas que visem minimizar 

os principais impactes ambientais negativos e potenciar os impactes positivos, 

propondo ainda programas de monitorização ambiental permitindo a avaliação da 

eficácia das medidas apontadas. Mais especificamente pretende-se: 

 

• Conhecer o estado actual da área de implantação do projecto (e 

envolvente) de acordo com os descritores seleccionados; 

• Avaliar a evolução provável da área de implantação sem a concretização 

do projecto; 

• Identificar os principais impactes do projecto sobre o ambiente da área 

de intervenção, de acordo com os descritores seleccionados; 

• Formular de medidas de minimização ou potenciação dos impactes 

identificados; 

• Estruturar um programa de monitorização;  

• Valorizar ambientalmente o projecto; 

• Informar o público. 

 

 

1.5 - Metodologia e Estrutura do EIA 

 

Para a elaboração do EIA, seguiu-se a metodologia referida na legislação temática 

em vigor, nacional e comunitária, o trabalho de campo, sobretudo para as áreas 

mais sensíveis, consulta de bibliografia, reuniões de discussão, etc., com o 

objectivo de melhor caracterizar o ambiente afectado pelo projecto, identificar e 

avaliar os impactes significativos e propor medidas de minimização dos impactes 

resultantes do projecto.  

 

Existe uma variedade de técnicas que pode ser usada para facilitar a definição de 

âmbito e de identificação de impactes de um EIA. É possível identificar potenciais 

impactes a partir de discussões ou sessões de brainstorming, resultando numa lista 
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inicial de problemas. Outros métodos podem ser usados, nomeadamente 

ferramentas como listas de verificação, fluxogramas e matrizes, entre outros. 

 

Neste caso foram utilizados os métodos de discussão entre os técnicos envolvidos, 

recorrendo também ao brainstorming, tendo sido também utilizado o método das 

matrizes de interacções sintetizando os impactes identificados. 

 

Numa primeira fase, de definição de âmbito, foi elaborada uma matriz de 

interacções simples, onde se cruzaram as acções previstas pelo projecto, com os 

factores ambientais e sociais, assinalando-se, nas respectivas células da matriz, as 

que se verifica um possível impacte, criando uma primeira exclusão onde não 

existia qualquer interacção. 

 

Este preenchimento, foi efectuado através da discussão entre técnicos, procurando 

discutir as possíveis interacções, mas o facto de nos encontrarmos ainda numa fase 

inicial do EIA – com informação limitada, não nos permite ter uma visão ampla e 

um conhecimento mais aprofundado do projecto e das respectivas consequências 

das acções, pelo que a subjectividade ainda se encontra muito presente nesta 

primeira selecção, servindo mais que tudo para uma orientação do aprofundamento 

do estudo da fase de caracterização do ambiente existente e da previsão dos 

impactes, eliminado desde cedo análises que não se considerem pertinentes para 

este EIA. 

 

Na fase seguinte, de caracterização da situação ambiental de referência, recorreu-

se a deslocações ao terreno, levantamento fotográfico, análise documental e de 

cartografia, ortofotomapas, recorrendo também aos PMOT em vigor na área de 

intervenção, incidindo essa caracterização nos factores ambientais considerados 

mais relevantes. Foi realizada ainda uma avaliação da evolução previsível da área 

de intervenção, sem a implementação do projecto do parque do campismo. 

 

Na fase de avaliação de impactes precedeu-se à determinação do significado do 

impacte identificado.  

 
Sobrepondo a informação sobre o projecto e o local de intervenção, é obtida uma 

identificação e avaliação de impactes, tendo em conta os dois cenários envolvidos, 

que poderá padecer mais uma vez, essa avaliação, de uma subjectividade inerente 

à avaliação qualitativa, e padecer também de uma incerteza científica da 
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probabilidade de ocorrência de um impacte. Os impactes podem ser de vários tipos 

e ser classificados de acordo com os seguintes critérios: 

 

• Quanto à natureza – Positivos/nulo/negativos, ou seja se o impacte no 

ambiente é positivo, negativo ou de efeito nulo; 

• Quanto à incidência – directos/indirectos, se o impacte da acção no 

ambiente é directo, ou se leva ao surgimento de outros impactes 

indirectos;  

• Quanto à magnitude (grandeza da área, da emissão, ou da concentração 

de poluição) – reduzida (Mínimo), média (Moderado) ou elevada (Máximo), 

reporta à graduação do impacte desde um impacte mínimo até ao 

máximo; 

• Quanto à duração – temporários/permanentes, ou seja se o impacte 

verificado no ambiente é temporário, ou se pelo contrario apresenta 

efeitos permanentes; 

• Quanto à sua reversibilidade – reversíveis/irreversíveis, se o impacte é 

anulado ao fim de algum tempo, voltando ao estado inicial, ou se se irá 

manter irreversível no tempo; 

 

Foram ainda analisados os impactes quanto à sua cumulatividade – Capítulo 

impactes cumulativos – ou seja, procede-se à análise de impactes cumulativos 

derivados da existência de outros projectos associados ao parque de campismo e 

que no global podem ser impactantes ambiental e socialmente.  

 

A avaliação dos impactes resultantes da implementação do projecto terá por base o 

conhecimento e o debate interdisciplinar que a equipa irá realizar, recorrendo a 

uma escala qualitativa para a qualificação dos impactes, tendo em conta os 

diferentes descritores, com metodologias e técnicas específicas para cada um deles, 

decorrente da especificidade de cada descritor. 

 

A utilização destas classificações depende da maior ou menor magnitude dos 

projectos pelo que aqui se irá utilizar apenas os critérios que se julgaram 

adequados. 

 

Neste estudo de impacte ambiental, irão ser consideradas apenas as fases de 

construção e de exploração do Parque de Campismo, não se justificando a fases de 
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desactivação, uma vez que não se conhece a duração temporal da exploração deste 

projecto. 

 

Na fase de apresentação de propostas de medidas de minimização/potenciação será 

utilizado o método de análise de casos semelhantes, mas também poderá resultar 

de auscultação das sugestões resultantes da fase de consulta pública, bem como a 

discussão multidisciplinar, com o objectivo de minimizar os impactes negativos 

identificados e potenciar os positivos, estruturando também planos de 

monitorização de acordo com a avaliação de impactes anteriormente efectuada.  

 

O EIA encontra-se dividido em 3 volumes: 

 

O primeiro volume corresponde ao Relatório Síntese, estruturado da seguinte 

forma: 

 Capítulo I – com uma introdução geral, a identificação do projecto, do 

proponente e da fase do projecto, a entidade licenciadora e da autoridade de AIA, 

qual a equipa técnica e período de elaboração do EIA, os antecedentes e objectivos, 

bem como a metodologia e estrutura do mesmo. 

 

Capítulo II - onde se descrevem os principais objectivos e justificação do 

Projecto, os seus antecedentes, a conformidade deste, e a alternativas 

identificadas. 

 

Capítulo III – corresponde à Descrição do Projecto onde se localiza e 

descreve o projecto e se identificam projectos complementares ao Parque de 

Campismo. 

 

Capítulo IV – dedicado à caracterização da situação de referência da área de 

intervenção, a partir dos descritores ambientais seleccionados, bem como a 

evolução dessa situação, sem a implementação do projecto. 

 

Capítulo V – onde se identificam e avaliam os impactes ambientais do 

projecto nos mesmos descritores ambientais, bem como as Medidas de 

minimização. 

 

Capítulo VI – Plano de Monitorização 
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Capítulo VII – onde se identificam as lacunas técnicas e de informação 

 

Capítulo VIII – apresentam-se as conclusões. 

 

Capítulo IX – Bibliografia 

 

O segundo volume corresponde aos anexos do EIA, podendo incorporar 

cartografia, e outros documentos técnicos como o relatório acústico ou dos 

trabalhos arqueológicos, levantamento fotográfico. 

 

O terceiro e último volume diz respeito ao Resumo Não Técnico que sintetiza os 

restantes volumes, numa linguagem o menos técnica possível. 
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Capítulo II 

 

2 - Objectivos e Justificação do Projecto 
 

2.1 - Descrição dos principais objectivos e justificação do Projecto 
 

Com o Parque de Campismo de Ponte de Lima pretende-se criar um equipamento 

público de interesse assente por um lado, na introdução de maior urbanidade e 

dinamização desta zona, por outro lado, na busca de uma integração plena, com 

naturalidade, valorizando o contexto paisagístico excepcional do terreno de 

intervenção, nas margens do rio, capacitando-o segundo valências múltiplas. O 

projecto de Arquitectura será o instrumento mediador do equilíbrio entre estes 

objectivos. 

 

O Parque de Campismo enquadra-se nos pressupostos legais coerentes com uma 

classificação de 3 estrelas (Portaria 1320/2008 de 17.11.2008, que estabelece os 

requisitos específicos de instalação, classificação e funcionamento dos parques de 

campismo e de caravanismo), considerando 800 com o número máximo de utentes. 

Destes, poderiam estar instalados em tendas (máximo de 700 campistas), em 

caravanas (no máximo de 35 caravanas) ou em bungalows (máximo de 30 

unidades). O Parque de Campismo foi pensado como estando inserido numa 

estratégia mais global com as restantes valências de Ponte de Lima. A sua posição 

estratégica entre um dos acessos à vila de um lado e na linha de frente do núcleo 

urbano no outro e dentro da linha geral conduziu à exploração de dois conceitos. 

Por um lado, a marcação das entradas na vila pelas opções de desenho urbano e a 

sua confrontação com os limites do espaço privado e, por outro, a caracterização de 

um Parque de Campismo de carácter urbano, como complemento a outros parques 

já existentes de carácter mais rural/natural. 

 

Assim, o Parque de Campismo compõe-se num primeiro momento através de uma 

“praça”, como zona de interface entre o espaço público e privado. Assume-se um 

forte recuo em relação ao plano de rua, criando numa primeira fase um 

alargamento do espaço público para passeio e numa segunda fase esse passeio 

prolonga-se para o interior, tornando-se praça e edifícios. Pretende-se que este 

espaço de interface possa funcionar de forma independente da generalidade do 
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parque, para que se possa constituir como um equipamento de acesso público, 

mesmo que o parque esteja encerrado ou lotado. 

 

No segundo ponto o reforço da proximidade com o centro de Ponte de Lima faz-se 

através da exploração da tipologia dos alojamentos e das conexões pedonais/ 

viárias com a malha urbana, numa perspectiva de que o Parque de Campismo se 

pode constituir uma alternativa válida ao alojamento convencional, podendo apoiar 

o alojamento para os diversos eventos de Ponte de Lima, seja o Festival dos 

Jardins, a Feira do Cavalo, as Feiras Novas, entre outros, numa perspectiva de 

grande continuidade e relação da malha urbana e também do seu ambiente de 

carácter mais urbano. 

 

 

2.2 - Identificação e Descrição dos Antecedentes de Projecto 

 

A intenção de implantar um Parque de Campismo que complemente a actual oferta 

de alojamento na Vila ao nível dos empreendimentos turísticos encontra-se definida 

em diversos documentos e estudos estratégicos produzidos pela autarquia.  

 

Efectivamente, ao longo das duas últimas décadas, as margens ribeirinhas do Lima 

têm sido objecto de diversas intervenções, integradas e planeadas, tendo como 

objectivo a valorização do espaço físico, conjecturadas no sentido estratégico 

enquanto contributo para o desenvolvimento turístico, social e cultural da Vila de 

Ponte de Lima. Assim, a estratégia seguida, promoveu nas margens do Lima, a 

localização, nomeadamente dos seguintes equipamentos de utilização colectiva: o 

Festival de Jardins de Ponte de Lima, o Jardim do Arnado, o Museu Rural, o 

Albergue de Peregrinos.  

 

Desta forma, os programas de acção/projectos da autarquia que estão em curso, 

têm como objectivo principal dar continuidade à qualidade ambiental e paisagística 

dos investimentos realizados, valorizando do ponto de vista turístico, o Caminho de 

Santiago, promover a utilização urbana dos espaços verdes de utilização colectiva 

das duas margens do rio Lima1. 

 

De facto, após análise dos diversos documentos estratégicos e de enquadramento 

                                                 
1 CM. Ponte de Lima – Relatório do Projecto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Vila 
de Ponte de Lima, 2011, p. 34. 
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das acções levadas a cabo pela autarquia, podemos de alguma forma referir que na 

última década, esta é uma questão central, implícita ou explicita em diversos 

documentos produzidos, de que são exemplo: 

 

 PROGRAMA DE ACÇÃO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS COLECTIVOS 

TERRITORIAIS DE PROXIMIDADE 2007-2010 – NUTS III MINHO-LIMA – 

Relatório de Linhas Estratégicas do Programa de Acção, Volume II – Versão 

Intermédia do Programa de Acção, 21 Dezembro de 2007, Quaternaire Portugal, 

que apresenta uma proposta de Parque de Campismo Urbano (Ponte de Lima), 

tendo por objectivos, diversificar a oferta do alojamento próximo do Centro 

Histórico, proporcionando uma forma de acolhimento que dê resposta a este 

tipo de procura. 

 

 Projecto Terra Reabilitar de 2009, que integra três vertentes Terra-

Reabilitar, Terra-Eventos e Terra-Inovar e visa, de uma forma global, dar 

apoio ao desenvolvimento de iniciativa privada na área do concelho de Ponte de 

Lima. 

Este projecto consiste na criação de um grupo de trabalho interno e pluridisciplinar 

cuja função passará, para além da promoção de um estratégia de marketing 

territorial, pelo apoio técnico a residentes e não residentes no concelho, com 

projectos inovadores, catalisadores do desenvolvimento económico e social do 

concelho. 
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Figura 1 - Delimitação da área de Intervenção do Projecto “Terra Reabilitar” 

 
Fonte: Terra Reabilitar. Memória Descritiva Complementar 

 

A área de intervenção do referido “Terra Reabilitar” não se restringiu aos limites do 

Centro Histórico, pois a importância da articulação das intervenções neste tecido 

urbano, com a valorização das margens ribeirinhas, é fundamental para o sucesso 

da estratégia e valorização conjunta de ambos os elementos.  

De igual forma, também a consideração dos espaços envolventes e de expansão 

mais próximos se mostra fundamental para garantir a coerência das soluções e a 

continuidade na qualidade no tratamento dos espaços públicos e integração da 

paisagem urbana. A área de intervenção do “Terra Reabilitar” tem um total de 

1.407.407 m2.  

 

O projecto do Parque de campismo, insere-se na 2ª fase do projecto “Terra 

Reabilitar”, estando descrito como uma das operações a serem desenvolvidas. 

 



 
 

EIA – Relatório Síntese 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

16 

 Área de Reabilitação Urbana, 2011. 

Mais recentemente, no âmbito da elaboração do projecto de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana, da Vila de Ponte de Lima, foi definido o respectivo Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana, em que o Parque de Campismo “Acqua Limia 

Camping”, integra o respectivo Programa de Investimento Público, ao nível da 

“Unidade de Intervenção 3 – Valorização das Margens do rio Lima”. 

 

Figura 2 - Unidade de Intervenção 3 – Margens do Lima 

 
Fonte: CM. Ponte de Lima - Programa Estratégico da Área de Reabilitação Urbana, 2011 

No referido programa, são identificados os seguintes objectivos:2 

- Desenvolver grandes acções integradas de reabilitação urbana com uma forte 

componente de valorização ambiental; 

- Desenvolver acções que promovam as actividades de recreio e lazer e, 

consequentemente potenciem o desenvolvimento turístico de Ponte de Lima; 

- Promover acções que permitam melhorar a qualidade do ambiente urbano e a 

valorização das frentes ribeirinhas, palco de diversas actividades desportivas e 

lúdicas. 

Efectivamente, a realização do Parque de Campismo encontra-se identificada nas 

Acções de Reabilitação Urbana, no que diz respeito aos Equipamentos de Utilização 

                                                 
2 CM. Ponte de Lima – Relatório do Projecto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Vila 
de Ponte de Lima, 2011, p. 5. 
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Colectiva.  

“Desta forma, pretende-se contribuir para a requalificação do tecido urbano da 

globalidade da Vila e respectivo enquadramento no território e paisagem 

envolvente, numa perspectiva da estruturação urbana da vila e da criação de uma 

efectiva interligação entre o solo urbano e o solo rural envolvente, tão característico 

na Ribeira Lima e essencial para a fruição das actividades de recreio e lazer que 

possibilitam o actual nível de qualidade de vida aos limianos que aí residem, mas 

também a quem visita a Vila”3. 

 

2.3 - Conformidade do Projecto com os IGT em vigor, Planos Sectoriais e 
Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Relativamente à conformidade do projecto com os instrumentos de planeamento 

territorial em vigor para a área de implantação do projecto, salienta-se a 

existência, com relevância, dos seguintes instrumentos: 

• Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima, publicado através da RCM 

Nº 81/2005, de 31 de Março, no Diário da República nº 63 – I Série –B; 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Lima, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar nº 11/2002, de 8 de Março, publicado no Diário da República 

nº 57 - I Série –B. 

A respectiva análise de conformidade do presente projecto com os planos supra 

referidos, será elaborada em capítulos seguintes, onde se desenvolverá com maior 

pormenor este ponto, incluindo a situação de referência e a identificação e 

avaliação de impactes resultantes da construção e do funcionamento do Parque de 

Campismo. 

 

2.3.1 - IGT e Planos Sectoriais 

Os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para a área do projecto, 

enquadram-se nos Planos Municipais de Ordenamento do Território, como seja o 

Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima, publicado através da Declaração 

n.º 147/2008, de 16/04, DR nº 75, II Série e nos Planos Sectoriais, nomeadamente 

                                                 
3 CM. Ponte de Lima – Relatório do Projecto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Vila 
de Ponte de Lima, 2011, p. 15. 
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o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Lima, publicado pelo Decreto Regulamentar 

nº 11/2002, de 8 de Março, DR nº 57 – I série B. 

 

2.3.2 - Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

As condicionantes existentes na área de implantação do projecto do Parque de 

Campismo são as seguintes: Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, 

respeitante aos sistemas “Áreas de máxima infiltração” e “Zonas ameaçadas pelas 

cheias” e a Zona Especial de Protecção4 à Ponte sobre o Lima5, classificada como 

Monumento Nacional (MN) e a Protecção á Rede de Abastecimento da Rede 

Eléctrica – Linha de Média Tensão. 

De referir também que embora não incluída na área do desenvolvimento do 

projecto, mas identificada com área de influência do mesmo, verifica-se a 

contiguidade com o Sitio de Importância Comunitária “Rio Lima” (PTCON0020) que 

integra a Rede Natura 2000. 

 

2.4 – Tipologia e Categoria do Projecto 
 

Segundo a Portaria nº 1320/2008, de 17 de Novembro, os parques de campismo e 

de caravanismo são empreendimentos instalados em terrenos devidamente 

delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a instalação de tendas, 

reboques, caravanas, autocaravanas e demais material e equipamento necessários 

à prática do campismo e do caravanismo. O Parque de campismo em análise, 

destina-se ao público em geral e foi projectado para obter a categoria de 3 estrelas, 

obedecendo, por esse motivo, aos requisitos definidos na dita Portaria. 

 

                                                 
4 Fonte: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=424 
5MN, Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 Junho 1910, ZEP, DR 269 de 21 Novembro 1977. 
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Capítulo III 

 

3 – Localização e Descrição do Projecto 
 

O projecto é seguidamente descrito tendo por base as informações constantes na 

Memória Descritiva e Justificativa do projecto do Parque de Campismo de Ponte de 

Lima (J.M. Carvalho Araújo – Arquitectura e Design S.A.), na fase de Projecto de 

Execução. 

 

3.1 - Localização do Projecto 

 

A localização do projecto em análise situa-se na freguesia de Arcozelo, integrante 

do concelho de Ponte de Lima, município da NUTIII – Minho-Lima, localizado na 

Região Norte. Este parque de campismo está previsto para a margem direita do rio 

Lima, muito próximo do “Casco Histórico” de Arcozelo e também próximo da vila de 

Ponte de Lima, esta na margem esquerda do referido rio. 

 

Este projecto localizado no lugar do Antepaço, ocupa um total de 40990 m2, 

integrados na Quinta do Antepaço, actualmente abandonada, mas onde se 

observam os antigos terrenos de cultivo, ramadas, muros de delimitação, bem 

como a devoluta casa da quinta e pequenos edifícios de apoio agrícola.   
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Figura 3 - Enquadramento 
nacional 

Figura 4 - Enquadramento municipal 
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Figura 5 - Enquadramento local (com implantação do Projecto) 

 
Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011) 
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Figura 6 - Enquadramento local - Ortofotomapa (com implantação do Projecto) 

 
Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011) 
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3.1.2 - Descrição dos acessos e da envolvente 

 

A área em estudo localiza-se num dos acessos à vila de Ponte de Lima, 

nomeadamente pelo acesso norte, servido pela Estrada Nacional 201 que liga a vila 

ao nó rodoviário da A24/IP9. Esta área confronta com a Estrada Municipal 523 a 

este, sendo servida por caminhos públicos a sul e a antiga 202 a oeste. De referir a 

existência de um troço do caminho português de Santiago, que delimita o perímetro 

a intervir a NE, confrontando o lado Norte com uma propriedade privada.  

 

A envolvente é caracterizada pelo seu relevo aplanado e pela existência de campos 

agrícolas, alternados por pequenos bosquetes, e por galerias ripícolas que 

acompanham o rio Labruja, bem como edificações dispersas pelo território. Nas 

proximidades localiza-se ainda o Parque Temático do Arnado (jardins temáticos), o 

rio Lima e a respectiva área afecta à Rede Natura 2000, ficando a pouca distância 

da Ponte Velha (Ponte Romana de Ponte de Lima), bem como da Capela do Anjo da 

Guarda, da Igreja de Santo António da Torre Velha, entre outros elementos 

patrimoniais, integrados no núcleo urbano de Além-da-Ponte. 

 

3.1.3 - Relação do Projecto com outro (s) projecto(s) na proximidade 

 

De acordo com o referido em outros pontos do presente relatório, a autarquia de 

Ponte de Lima vem, desde há mais de três décadas, a centrar a sua estratégia de 

reabilitação urbana na valorização e requalificação das margens do Rio Lima, tendo 

para o efeito implementado sobretudo equipamentos de utilização colectiva 

destinados quer à população residente quer à população presente, nomeadamente 

aos visitantes que escolhem a Vila como destino.  

 

Esta estratégia conduziu, ao logo dos anos, com o apoio dos Quadros Comunitários 

de Apoio e actualmente com o Quadro de Referência Estratégico Nacional, a uma 

real beneficiação e valorização das margens do rio Lima e de acções que projectam 

internacionalmente o município. Referimo-nos, nomeadamente ao Festival 

Internacional dos Jardins, ao recinto da Expolima e ao Albergue de Peregrinos. 

 

Os equipamentos de utilização colectiva implementados e a implementar, de acordo 

com os programas e/ou projectos em curso, traduzem-se quer em Espaços Verdes 

quer em edifícios reabilitados ou na reabilitação de edifícios/espaços adequados às 
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actividades previstas, tal como se verificou no Museu Rural, no Albergue de 

Peregrinos, no Clube Náutico ou na Expolima. 

 

Assim, para além destes equipamentos, encontram-se em curso, os projectos 

identificados, no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, definido no âmbito 

da criação recente da “Área de Reabilitação Urbana de Ponte de Lima” (ARU), que 

pretendem valorizar e complementar a actual oferta de alojamento na Vila, tais 

como o presente parque de campismo. 

 

De facto, com a implementação dos equipamentos referidos, o aumento de 

visitantes a Ponte de Lima, tem sido gradual, pelo que se revela essencial encontrar 

formas de fixar e aumentar a estada no território municipal, sendo a diversidade de 

alojamento essencial. 

 

Efectivamente, verifica-se que com a Valorização das Margens do Rio Lima, com a 

criação de espaços aprazíveis ao recreio e lazer, com a criação de espaços 

adequados à realização de inúmeros eventos, dos quais destacamos a Feira do 

Cavalo, a Feira do Porco e do Sarrabulho, a Feira de Ambiente e Energia, o Festival 

de Jardins, a procura a este território aumentou substancialmente, sobretudo na 

época estival, constituindo deste modo o “Acqua Limia Camping” um local 

privilegiado em termos de localização e, por conseguinte, de boa acessibilidade aos 

espaços e eventos referidos.  

 

Para além dos projectos referidos, maioritariamente localizados na margem direita 

do Rio Lima, podemos ainda referir a continuidade das intervenções de Valorização 

das Margens que se realizam na margem esquerda, sobretudo ao nível dos espaços 

verdes, sendo os principais os que a seguir se enumeram: Av. Dos Plátanos, onde 

ocorre uma parte das Feiras Novas, o Jardim dos Terceiros e o Parque da Guia. 

 

3.1.4 - Áreas Sensíveis 
 

A área de intervenção não se encontra abrangida por qualquer Área Protegida, ou 

Sitio incluído em Rede Natura 2000. Contudo apresenta uma proximidade com o 

Sitio de Importância Comunitária “Rio Lima” (PTCON0020). 

 

Todavia a localização deste projecto coincide com uma área incluída em Zona 

Especial de Protecção (ZEP) do Monumento Nacional - Ponte Medieval e Ponte 
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Romana sobre o rio Lima instituída, a ZEP, pela Portaria n.º 721/77, DR, I Série, 

n.º 269, de 21-11-1977. As ZEP podem incluir zona non aedificandi (estas para a 

criação de tamponamentos que levem à minimização de impactos construtivos ou 

para salvaguarda de solos arqueológicos). Os monumentos dispõem de uma zona 

de protecção (ZP) de 50 m a contar dos seus limites externos, ou de uma zona 

especial de protecção (ZEP), de contornos definidos a partir de curvas de nível, 

referências na paisagem (cristas de montes, cumeadas, servidões de vistas, cursos 

de água, etc.), pelo que não se podem fazer quaisquer alterações sem que as 

mesmas sejam sujeitas a parecer da administração central, neste caso, do 

IGESPAR. No que se refere aos projectos, têm de ser da autoria de arquitectos. 

(www.igespar.pt) 

 

3.2 - Descrição do Projecto 

 

3.2.1 - Extensão e número de utentes do Projecto 
 

A área total do terreno onde se prevê implantar o projecto do Parque de Campismo 

de Ponte de Lima corresponde a 40990 m2, prevendo-se um máximo de 729 

utentes, dos quais 556 serão campistas, 89 caravanistas e 68 utentes instalados 

em bungalows.  

 

Daquela área, 1609 m2 correspondem à área de implantação das diversas 

modalidades, sendo 550 m2 destinados à implantação dos bungalows (17 

bungalows no total). As tendas de campismo, num total de 250, ocupam uma área 

aproximada de 10.00 m2, sendo 1600 m2 destinados à instalação das caravanas.  

Os lugares de estacionamento de veículos ligeiros correspondem a 78. 

 

Quadro 2 - Dados do alojamento previsto 

Modalidades de 

Alojamento 

Ocupação 

máxima 
Utentes 

Área de Implantação 

(m2) 

Campismo (tendas) 250 556 1.000 

Bungalows 17 68 550 

Caravanas 32 89 1.600 

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda.; 
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Para além das áreas destinadas ao alojamento, o projecto prevê ainda - adequado 

ao número de utentes previstos – diversos equipamentos e serviços de apoio, tendo 

sido constituindo um módulo de serviços de apoio ao campismo. Estão aqui 

integradas as áreas para instalações sanitárias, zona para tratamento de louça e 

roupa. 

Figura 7 - Estrutura viária e pedonal, estacionamentos 

 
Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011) 

Relativamente à estrutura viária e pedonal, o projecto desenvolve as vias de 

circulação automóvel “em serpentina” desde a entrada, passando pelos bungalows 

até criar um anel que circunda o parque de tendas. Os parques de estacionamento 

vão-se desenvolvendo ao longo desta via de forma intermitente, sempre integrados 

em área de forte vegetação. As circulações pedonais aproveitam também a rede 

viária mas são também desenvolvidos percursos transversais de forma mais directa 

entre os principais espaços. Todos os acessos são feitos de forma a garantir grande 

permeabilidade dos solos. 

O projecto do parque de campismo acautelou ainda as necessidades especiais das 

pessoas com mobilidade condicionada, cumprindo assim o disposto no Decreto-lei 

nº 163/2006, de 8 de Agosto e no Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Novembro.  

Por esse motivo, foi programada uma unidade alojamento, bungalow, que permite 

a utilização por utentes com mobilidade condicionada; foram previstos 5 lugares de 

estacionamento especificamente para mobilidade condicionada. Ao nível dos 

percursos pedonais, foi garantido o percurso acessível entre a via pública e o 

perímetro do parque de campismo, assim como o percurso acessível entre os vários 

edifícios ou zonas do parque de campismo, que corresponde a uma largura igual ou 
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superior a 1,5 m, ligando os vários edifícios ou zonas do parque, passando por 

vários lugares de estacionamento acessíveis. 

Por sua vez, as diferenças de cota são asseguradas por transições efectuadas de 

modo seguro e confortável, através de rampas e respectivos patamares de 

descanso com a inclinação e medidas adequadas. Esta rede de percursos acessíveis 

constitui apenas uma das hipóteses possíveis, uma vez que praticamente todas as 

áreas comuns exteriores do parque de campismo são acessíveis a pessoas com 

mobilidade condicionada. 

No que se diz respeito aos edifícios, tais como a loja de conveniência e recepção, 

estes são igualmente plenamente acessíveis a pessoas com mobilidade 

condicionada. 

Relativamente ao edifício do restaurante/bar/sala de convívio, só o piso térreo – no 

qual se localiza o bar e a sala de convívio – são acessíveis, uma vez que ao abrigo 

da excepção mencionada no 2.1.2, da Secção 2.1, do Capítulo 2, do Anexo do 

Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, se dispensou o restaurante de cumprir 

esta exigência. 

Também o módulo de serviços de apoio ao campismo, dispõe de uma cabina 

integrada no conjunto (feminino e masculino), com as características necessárias 

para o uso confortável por pessoas com mobilidade condicionada. 

 

3.2.2 - Implantação dos Edifícios e Ocupação do Território 
 

O conjunto da entrada, o conjunto dos bungalows, o parque de tendas, o parque de 

caravanas e os edifícios de apoio, são as 5 grandes áreas do parque de campismo. 

O primeiro caracteriza-se por ser a entrada do parque de campismo (localizada a 

poente da área de intervenção), que dará acesso a uma praça, onde se situará o 

edifício da portaria, um outro edifício onde se situará o restaurante/bar e que 

corresponde à antiga casa de quinta já existente, reabilitada para este efeito, bem 

como um novo edifício para recepção, instalações sanitárias, supermercado/loja de 

conveniência.  
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Quadro 3 - Áreas e Cérceas do Projecto Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda 
QUADRO DE ÁREAS GERAL MEMÓRIA 

 

ÁREA TOTAL DO TERRENO 40990 m² 

NÚMERO MÁXIMO DE UTENTES 729 

Dos quais, CAMPISTA (TENDAS) 556 

 CARAVANISTAS 89 

 ALOJADOS EM BUNGALOWS 68 

ÁREA MÁXIMA DISPONÍVEL PARA TENDAS (aproximadamente) 
10000 m² 

N.º MÁXIMO DE TENDAS 250 

ÁREA MÁXIMA DISPONÍVEL PARA CARAVANAS (aproximadamente) 
1600 m² 

N.º MÁXIMO DE CARAVANAS 32 

N. º DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO 78 

  

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO (A.I.) TOTAL 1609 m² 

 A.I. BUNGALOWS 550 m² 

 A.I. MÓDULO INSTALAÇÕES DE APOIO AO CAMPISMO 590 m² 

 A.I. RESTAURANTE (CASA EXISTENTE A REABILITAR) 217 m² 

 A.I. LOJA DE CONVENIÊNCIA E RECEPÇÃO 232 m² 

 A.I. POSTO DE CONTROLE 20 m² 

  

ÁREA DE CONSTRUÇÃO (A.C.) TOTAL 2004 m² 

 A.C. BUNGALOWS 756 m² 

 A.C. MÓDULO INSTALAÇÕES DE APOIO AO 
CAMPISMO 

590 m² 

 A.C. RESTAURANTE (CASA EXISTENTE A REABILITAR) 434 m² 

 A.C. LOJA DE CONVENIÊNCIA E RECEPÇÃO (C/A.T.) 204 m² 

 A.C. POSTO DE CONTROLE 20 m² 

  

VOLUMETRIA TOTAL (APROXIMADA) 5964 m³ 

 V.C. BUNGALOWS 2354 m³ 

 V.C. MÓDULO INSTALAÇÕES DE APOIO AO 
CAMPISMO 1533 m³ 

 V.C. RESTAURANTE (CASA EXISTENTE A REABILITAR) 1405 m³ 

 V.C. LOJA DE CONVENIÊNCIA E RECEPÇÃO 612 m³ 

 V.C. POSTO DE CONTROLE 60 m³ 

  
 

CÉRCEAS  

 CÉRCEA BUNGALOWS 1 a 2 pisos = 3 a 9,72 m 

 CÉRCEA MÁXIMA MÓDULO INSTALAÇÕES DE APOIO 
AO CAMPISMO 1 piso = 3m 

 CÉRCEA MÁXIMA RESTAURANTE (CASA EXISTENTE A 
REABILITAR) 2 pisos = 7, 40m 

 CÉRCEA MÁXIMA LOJA DE CONVENIÊNCIA E 
RECEPÇÃO 

 1 piso = entre 3m e 5m  

 CÉRCEA MÁXIMA POSTO DE CONTROLE 1 piso = 3m 

DADOS 
GERAIS 

COS  
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Na área destinada às tendas6, verifica-se que as mesmas podem “colocar-se em 

implantação livre devido à existência de uma rede dispersa infra-estruturada em 

malha, numa área confinada ao coração do parque, onde a vegetação é mais 

intensa com árvores de grande porte, implantadas em métrica regular e que se 

abrem em clareiras onde estão localizados programas específicos de lazer. Os 

acessos viários e estacionamento ficam sempre relativamente próximos, diluídos 

entre a vegetação. Nestas zonas todas as soluções garantem a permeabilidade do 

solo e não são colocadas quaisquer construções”. 

 

Relativamente ao parque destinado às caravanas, o projecto tomou a opção de 

associar a sua localização junto à “via periférica do parque de campismo, 

aproveitando a acessibilidade automóvel e virando-se para o parque. Funcionando 

com estacionamento ortogonal permite-se minimizar o espaço necessário para a 

implantação das caravanas e simultaneamente aproximá-las das diversas valências 

do parque de forma equidistante. Esta área mais reservada situa-se 

confortavelmente afastada da área de tendas, com “cortinas” de espaço verde e 

são servidas por um ponto de abastecimento de água e esgoto e instalação 

eléctrica7”. 

 
O conjunto de bungalows, dispostos de forma longitudinal em relação ao conjunto 

da entrada, surgirá entre este e o parque de tendas, ocupando este último o 

coração do parque, dispostas em estratos de cotas diferentes, descendentes, onde 

também localizar-se-á a área mais arborizada do parque. O parque de caravanas 

ficará situado junto às vias periféricas do parque e próximas das diversas valências 

existentes, estará separado do conjunto das tendas por uma cortina de espaço 

verde. As áreas de apoio ao campismo, constituídas pelos balneários, lavandaria, 

lavagem de loiça, áreas para cozinhas e arrumos, ficam junto aos bungalows, num 

dos estratos do terreno. 

 

Os bungalows previstos estão divididos segundo 4 tipologias, apresentando ligeiras 

variações a partir do mesmo conceito. Os 7 exemplares de tipologia A apresentam 

planimetria quadrada, com dois pisos, estando no piso térreo a área de 

estar/cozinhar, instalações sanitárias, estando num dos vértices interiores do 

bungalow as escadas de acesso ao piso superior, com quarto e varanda. Os de 

                                                 
6 Carvalho e Araújo, Lda. – Memoria Descritiva do Projecto de Execução, 2011, p. 13. 
7 Carvalho e Araújo, Lda – Memoria Descritiva do Projecto de Execução, 2011, p. 14 e 18. 
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tipologias B, num total de 3, são idênticos aos de tipo A, mas permite ainda acesso 

ao piso de cobertura. Os 2 bungalows de tipo C apresentam um só piso, mas de 

dois módulos, estando num deles a cozinha, sala e instalações sanitárias, estando 

no outro o quarto, sendo esta tipologia ideal para pessoas com mobilidade 

reduzida. Os bungalows de tipo D (5 exemplares) agregam todos os espaços num 

único módulo. 

 

Os equipamentos de utilização comum, a construir ou a recuperar são: recepção, 

bar/café; loja de conveniência; sala de convívio; parque infantil, e área para prática 

desportiva. 

 

Assim o bar/café funcionará no edifício a reabilitar, funcionando no piso térreo uma 

sala de convívio onde se prevê a existência de um bar, e de uma sala de refeições 

mais pequena. Numa outra ala deste piso, funcionará a cozinha, com copa e área 

de fabrico, instalações frigoríficas, armazém, dispensa, estando estas áreas 

separadas das áreas destinadas aos funcionários, nomeadamente vestiários e 

instalações sanitárias próprias. No piso superior deste edifício, acessível por 

escadas exteriores funcionara exclusivamente uma área de refeições, apoiadas por 

instalações sanitárias. 

 

A loja de conveniência funcionará num outro edifício, conjuntamente com uma área 

administrativa, instalações sanitárias de uso comum e de apoio aos campistas e 

instalações sanitárias e vestiários para funcionários, bem como uma área técnica. 

 

Sobre os edifícios previstos, voltaremos a falar num ponto mais à frente. 

 

Quadro 4 - Áreas Úteis 

QUADRO DE ÁREAS GERAL MEMÓRIA 
 

BUNGALOWS 17 unidades 

TIPOLOGIA A  7 unidades 

 SALA/COZINHA 14 m² 

 I.S. 3 m² 

 QUARTO/CAMARATA 18 m² 

 VARANDA 8 m² 

TIPOLOGIA B  3 unidades 

 SALA/COZINHA 14 m² 

 I.S. 3 m² 

PROGRAMA 
E ÁREAS 
ÚTEIS 

 QUARTO/CAMARATA 18 m² 
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 VARANDA 8 m² 

 COBERTURA 18 m² 

TIPOLOGIA C  2 unidades 

 SALA/COZINHA 18 m² 

 QUARTO/CAMARATA 14 m² 

 I.S. 3 m² 

TIPOLOGIA D  5 unidades 

 QUARTO/SALA 14 m² 

 I.S. 3 m² 

   

MÓDULO INSTALAÇÕES DE APOIO AO CAMPISMO 1 unidade 

 I.S. MASCULINAS 150 m² 

 I.S. FEMININAS 168 m² 

 ARRUMOS 16 m² 

 ÁREA TÉCNICA 63 m² 

RESTAURANTE (CASA EXISTENTE A REABILITAR)  1 edifício a 
reabilitar 

PISO 0   

 BAR/ SALA DE REFEIÇÕES 1 27 m² 

 BAR/ SALA DE REFEIÇÕES 2 62 m² 

 COZINHA 33 m² 

 VESTIÁRIO E I.S. 
FUNCIONÁRIOS 13 m² 

 DISPENSA 5 m² 

 CASA DE LIXOS 5 m² 

PISO 1   

 SALA DE REFEIÇÕES 1 80 m² 

 SALA DE REFEIÇÕES 2 61 m² 

 BAR/ COPA 8 m² 

 ARRUMOS 3 m² 

 I.S. MASCULINAS UTENTES 1 m² 

 I.S. FEMININAS UTENTES 1 m² 

   

LOJA DE CONVENIÊNCIA E RECEPÇÃO (COM ÁREA 
TÉCNICA) 

1 edifício a 
construir 

RECEPÇÃO   

 RECEPÇÃO 19 m ² 

 GABINETE 1 9 m² 

 

 GABINETE 2 9 m² 

 LOJA DE CONVENIÊNCIA   

  LOJA 45 m² 

 I.S. UTENTES   

  I.S. FEMININAS 20 m² 

  I.S. MOBILIDADE 
CONDICIONADA 5 m² 

  I.S. MASCULINAS 20 m² 
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 I.S./ VESTIÁRIOS/ 
BALNEÁRIOS/ 
FUNCIONÁRIOS 

  

  I.S. FEMININAS 27 m² 

  I.S. MASCULINAS 27 m² 

  SALA DE PAUSA 11 m² 

 ÁREA TÉCNICA   

 CISTERNA  

  TELECOMUNICAÇÃO 5m² 

  AVAC 45 m² 

  REDE DE INCÊNDIOS 125 m² 

  ÁGUA 75 m² 

  ABASTECIMENTO DE ÁGUA 68 m³ 

  CAMPO DE BOMBAGEM 42 m³ 

    

 POSTO DE CONTROLE  
Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011) 

 

Resumindo, a capacidade de utentes do Parque de Campismo de Ponte de Lima 

será de 729 utentes, dos quais 556 serão campistas (instalados em tendas, 89 

caravanistas e 68 utentes instalados nos bungalows. Estes campistas estarão 

distribuídos pelas três modalidades de alojamento que correspondem a um máximo 

de 250 tendas, 32 caravanas e 17 bungalows. 

 

3.2.3 – Equipamentos a instalar  

No dimensionamento dos diversos espaços e áreas destinadas a equipamentos 

comuns e a áreas de serviços de apoio ao alojamento, foram tidas sempre em 

consideração, quer a legislação vigente, quer os padrões de qualidade previstos 

para o “Acqua Limia Camping”, considerando as áreas previsíveis e a capacidade do 

parque para campismo (aproximadamente, de 10000m² de área para tendas) e 

caravanismo (aproximadamente 1600 m² para caravanas) e as áreas úteis mínimas 

destinadas a cada campista ou caravanista (18m² por cada caravanista), bem como 

as áreas previstas para a instalação de cada tenda ou caravana (40 m2 para tenda).  

Desta forma, para o número de utentes previstos, foram calculados o número de 

equipamentos e serviços necessários para apoio - sobretudo, aos campistas (com 

tendas), visto que se prevê que, os restantes (caravanistas e alojados em 

bungalows), funcionem autonomamente: 
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ÁREAS DE UTILIZAÇÃO COMUM 

EDIFÍCIOS PRINCIPAIS 

 - Portaria e área técnica; Edifício de Raiz 

 

 - Recepção e Área administrativa, com 2 gabinetes; 

 - Instalações Sanitárias 

 - Loja de Conveniência; 

Edifício de Raiz 

 

 - Restaurante; 

 - Café ou Bar; 

 - Sala de Convívio; 

Edifício reabilitado 

 

ESPAÇOS EXTERIORES 

 - Parque Infantil; 

 - Área para a prática de Desportos ao ar livre/Desportivas e Lazer no exterior. 

MÓDULO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CAMPISMO 

Instalações Sanitárias  

Constituídas por múltiplos lavatórios, com torneiras temporizadas, 

espelho, cabinas de duche, com área de vestiário com banco e cabina 

individual para uso por pessoa com mobilidade condicionada. Todos os 

lavatórios dotados de água quente, todas as cabinas possuem água 

quente. O fraldário existe nas instalações sanitárias masculinas e 

femininas. 

Zona para tratamento de louça e roupa 

Com 15 pias de lavagem, e uma área de lavagem de roupa, separada por 

pano de parede com 8 tanques de lavagem de roupa, complementados 

por 5 máquinas de lavagem e/ ou secagem de roupa. Todas estas 

instalações de apoio possuem, num total de 18 torneiras abastecimento 

de água (para lavagem e manutenção dos espaços) estando 6 delas 

associadas a pia de despejos de águas residuais. 

Edifício de Raiz 

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011) 
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3.2.4 - Edifícios 

 

Edifícios Principais 

 

Portaria e Área Técnica 

O edifício onde está contida a portaria, construído de raiz, no limite do terreno, 

confronta com via pública de acesso. Este edifício terá a função de portaria, 

acessível pelo interior, tendo acoplado na parte posterior uma zona técnica, 

destinada à instalação do Posto de Transformação (PT), e da Casa de Lixos, com 

acessos quer pelo interior quer pelo exterior do Parque, onde serão colocados os 

contentores; inclui ainda o grupo gerador, que se implanta adjacentemente, 

contudo numa cota baixa, na qual se localiza a entrada.  

 

Edifício Central 

Este edifício integra o denominado Conjunto da entrada e situa-se a poente do 

terreno. Neste conjunto desenvolvem-se as actividades sociais de estar e lazer do 

parque de campismo, situado numa posição privilegiada uma vez que se relaciona 

com a praça de entrada. Diz respeito à reabilitação do edifício pré-existente e aí se 

localizará o Restaurante/bar e Sala de Convívio. O edifício desenvolve-se em L, com 

dois pisos e ligação por escada exterior.  

 

No piso térreo do edifício, a partir da entrada e bengaleiro, constitui-se uma ampla 

sala a funcionar como bar, apoiada por outra mais pequena, para refeições rápidas. 

Localizam-se ainda, no piso térreo, as áreas de serviço, nomeadamente a cozinha, 

com copa e zona de fabrico, as instalações frigoríficas, zona de armazenagem, 

dispensa de dia, separadas de área para saída de lixos e outra para circulação de 

funcionários e acesso aos vestiários e instalações sanitárias próprias. As áreas de 

refeições expandem-se para o exterior, sob a forma de esplanada, participando 

activamente na dinamização da “praça”. 

 

O piso superior é acessível pelas escadas exteriores, sendo reservado, quase 

exclusivamente, a área de refeições, onde se localizam também as instalações 

sanitárias e por cabina de copa de apoio de piso, permitindo o funcionamento 

autónomo, como se dois edifícios se tratassem. 

 

Edifício complementar de utilização comum 
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Tal como o edifício principal, integra o Conjunto da entrada, sendo para o efeito 

construído um edifício de raiz com uma forma rectangular, no sentido norte sul, no 

qual se localiza a Recepção, a Loja de Conveniência/supermercado e as Instalações 

Sanitárias que dão apoio ao conjunto referido e remata uma das laterais da “praça” 

principal, uma vez que se tratam de três edifícios, ligados por uma mesma área 

coberta e entradas distintas, sendo a cobertura tripartida, inclinada em sentidos 

alternados, sobre cada uma das zonas. 

 

Este módulo de apoio compreende assim, três áreas distintas: uma administrativa, 

recepção e dois gabinetes; a da loja de conveniência/supermercado; a de 

instalações sanitárias de uso comum (com separação por sexos e uma cabina 

unisexo para pessoas com mobilidade condicionada); instalações sanitárias e 

vestiários separados por sexos, para funcionários e ainda uma área técnica. 

 

A recepção consta de uma sala geral, com acesso a dois gabinetes, para gerir 

entradas e outras questões administrativas. Por seu lado, a Loja de Conveniência, 

tem por objectivo servir os utentes e por esse motivo, deve ter um horário de 

funcionamento de pelo menos 18 horas por dia, imprimindo ao local alguma 

dinâmica de utilização. 

 

O núcleo das Instalações Sanitárias constitui um complemento ao módulo proposto 

para os campistas e pretende-se que funcione de modo comum aos utilizadores dos 

diferentes espaços referidos, no sentido de rentabilizar as próprias instalações. Este 

edifício agrega ainda uma área técnica. 

 

Este conjunto é composto de forma a constituir-se como um elemento único, 

organizando-se os edifícios de forma desfasada para criar um largo de entrada de 

frente para a escadaria do edifício central existente e uma praceta mais íntima 

conformada pelos dois edifícios, virada para o parque.  

 

Edifício de Serviços de Apoio ao Campismo 

 

Este módulo foi dimensionando tendo em consideração o número de utentes 

previstos, de acordo com o disposto nos artigos na Portaria nº 1320/2008, de 17 de 

Novembro8, sobretudo aos campistas, uma vez que os restantes funcionam, de 

certa forma, autonomamente. 

                                                 
8 Nºs, 15º, 16º e 18º. 
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Este módulo localizado na área limítrofe da zona de tendas, remata a área de 

implantação dos edifícios, deixando, desta forma para trás, a “urbanidade” e 

servindo de porta de entrada da área arborizada. Localiza-se, assim, numa posição 

de proximidade a todas as valências, permitindo acesso fácil, diluído num dos 

socalcos do terreno. Efectivamente, o edifício com uma implantação encastrada no 

relevo do terreno, tem uma única fachada, de vidro, com comunicação directa para 

exterior. 

 

Neste módulo estão integradas as instalações sanitárias – femininas e masculinas – 

com cabinas específicas para pessoas com mobilidade condicionada. Neste módulo 

estão também integradas a zona para tratamento de louça e de roupa. 

 

O edifício concentra nas áreas centrais as pias de lavagem de louça e 

separadamente para lavagem de roupa, com a integração da zona de máquinas de 

lavar e secar e dos ferros de engomar. 

 

Nos extremos situam-se as instalações sanitárias constituídas por lavatórios, 

cabinas de duche e área de vestiário com banco. Integra ainda uma área técnica 

para localização da máquina de tratamento de ar novo. 

 

Bungalows 

 

Os edifícios dos bungalows dispõem-se pelo terreno, como grandes blocos de 

granito depositados no local, como alusão à pseudo-escavação efectuada para a 

realização da sala de espectáculos prevista no âmbito do concurso público, mas 

entretanto abandonada. 

 

O conjunto de bungalows (dezassete) organiza-se longitudinalmente numa 

sucessão de unidades modelo que se colocam de forma adjacente ou sobreposta. O 

acesso viário faz-se por trás dos bungalows, assim como o pedonal. As frentes 

viram-se para os espaços verdes e para o parque, garantindo o acesso confortável 

sem prejudicar o ambiente do parque. 

 

A sua implantação contribui para gerar um segundo patamar intermédio - de 

dinamização e de fluxos de pessoas – entre a praça e área de tendas.  
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Os bungalows, de acordo com o projecto, cumprem os requisitos estabelecidos na 

Portaria nº 1320/2008, de 17 de Novembro. Os dezassete bungalows, dão origem a 

quatro tipologias (tipologia A, B C e D), muito semelhantes, contudo apresentando 

algumas variações segundo o mesmo conceito espacial. 

 

Os Bungalows da tipologia A, num total de sete, são constituídos por edifícios com 

dois pisos, em que no nível térreo se desenvolve a área de estar/cozinha e um 

espaço para instalações sanitárias e, no segundo piso o quarto que terá a versão 

cama e beliche. Os Bungalows da tipologia B, num total de três, têm um 

desenvolvimento idêntico, sendo contudo, acessível o piso de cobertura, gerando 

um espaço de terraço coberto. A tipologia C, com edifício de piso térreo é 

constituída por dois módulos, em que num deles funciona a sala, cozinha e 

instalações sanitárias e, no outro, o espaço do quarto. A tipologia funciona como 

alojamento para pessoas com mobilidade condicionada. Por último, o bungalow da 

tipologia D, com cinco unidades, agrega todos os espaços num único módulo, 

concentrando sala/quarto/cozinha e instalações. 

 

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo das áreas de construção para cada 

um dos edifícios atrás descritos. 

 

Quadro 5 - Área de construção dos edifícios 

Designação do Edifício 

Edifícios Principais 
Área Construção 

(m2) 

Portaria e Área Técnica 20 
– Piso 0 Edifício Central  

 - Piso 1 
434 

Recepção  

Loja De Conveniência 

Instalações Sanitárias de Uso 
Comum 

Edifício Complementar 
de Utilização Comum 

Instalações Sanitárias e 
Vestiários Para Funcionários 

 
204 

Edifício de Serviços de Apoio ao Campismo  
Instalações Sanitárias Femininas E Masculinas 
Zona De Tratamento De Louça 
Zona De Tratamento De Roupa 

 
590 

Fonte: Carvalho Araújo, Lda, 2001 
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Quadro 6 - Área de construção dos bungalows 

Tipologia Quantidade 
Área Construção 

 (m2) 
A 7 
B 3 
C 2 

Bungalows 

D 5 

 
837 

         Fonte: Carvalho Araújo, Lda, 2001 

 

3.2.5 – Espaços Exteriores 

Para além dos espaços edificados que constituem módulos de apoio aos utentes, 

sejam sob a tipologia de equipamentos de recreio e lazer, sejam sob a forma de 

espaços destinados a serviços, tais como restaurante, bar, loja de conveniência, 

instalações sanitárias ou lavandarias, o projecto prevê também Espaços Exteriores 

de Estar/Lazer e Recreio, essenciais para criar laços de convívio entre os 

utilizadores, sobretudo ao nível dos escalões etários das crianças e jovens. 

É o caso do Parque Infantil e da área para a Prática de Desportos ao Ar 

Livre/Desportivas e Lazer previsto numa localização junto dos edifícios principais e 

conformando o espaço exterior do edifício do restaurante e edifício da loja de 

conveniência. 

Por esse motivo, referimos também a existência da Praça da Entrada, área de 

interface entre o espaço público e o privado que assume um recuo em relação ao 

plano da rua, criando, inicialmente um alargamento do espaço público para passeio 

que se prolonga, posteriormente dando origem à praça e aos edifícios. Este espaço 

poderá funcionar autonomamente ao funcionamento do parque de campismo. 

Esta praça da entrada que serve de recepção colectiva para estar e realizar eventos 

associados ao parque de campismo ou à vila de Ponte de Lima. 

Assim sendo, na praça principal, de chegada, reúnem-se os principais edifícios 

complementares, com as funções referidas, gerando a “urbanidade” que se 

pretendia transportar para o Parque de Campismo9. 

 

 

                                                 
9 Carvalho Araújo, Lda – MEMÓRIA DESCRITIVA, 2011, P. 21. 
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3.2.6 – Circulação viária e pedonal 

O parque de campismo confronta com duas vias de circulação automóvel, pelo que 

o acesso ao perímetro do mesmo é directo e de nível a partir das duas entradas 

principais (automóvel e pedonal). 

A circulação viária desenvolve-se a partir da portaria, que constitui o acesso 

principal e percorre o limite exterior do parque, criando um anel que circunda o 

parque de caravanas. Tem um acesso central a partir dessa cintura exterior que dá 

acesso ao espaço de estacionamento destinado aos utentes das tendas e dos 

bungalows. Por sua vez os bungalows também têm acesso pedonal directo a partir 

da entrada. 

As vias de circulação automóvel têm um perfil de 6 m de largura, e os percursos 

pedonais principais tem maioritariamente 1 m de largo. 

 

3.2.7 – Estacionamento 

O número previsto de lugares de estacionamento é de 78 lugares para veículos 

ligeiros, sendo 5 deles destinados a pessoas com mobilidade reduzida. Daqueles, 70 

lugares localizam-se nas áreas contíguas ao parque de tendas e dos bungalows e os 

restantes oito lugares destinam-se ao apoio aos equipamentos de utilização 

comum. Fora das áreas assinaladas, não será permitido o estacionamento de 

veículos automóveis. 

As áreas de estacionamento apresentam preocupações de integração paisagística e 

de proximidade com as áreas a servir. 

 

3.2.8 – Pavimentos 

Os pavimentos utilizados em todo o parque são fundamentalmente permeáveis. A 

Planta de Implantação (Desenho 1.1) do Projecto de Execução define os seguintes 

tipos de pavimentos pelas cinco grandes áreas do “Acqua Limia Camping”: 

O espaço da portaria e a via principal de acesso aos diversos espaços, utiliza a 

calçada à portuguesa como pavimento e destina-se à circulação automóvel e 

pedonal.  
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Por sua vez, a praça da entrada, tem como pavimento esteios de granito, uma vez 

que a pedra é utilizada no parque de campismo como elemento de continuidade do 

espaço urbano de Ponte de Lima, sendo colocada nos passeios, acessos viários, 

muros e no espaço exterior dos bungalows. 

Relativamente aos acessos e espaços envolventes ao bungalows, aos espaços para 

caravanas e área de estacionamento para campistas, os pavimentos são em grelha 

de enrelvamento com prado. 

A área destinada aos campistas (montagem de tendas) tem como material de 

pavimento, prado, assim como a área de circulação entre este espaço e a área de 

serviços de apoio ao campismo. 

 

3.3 – Infraestruturas 

 

3.3.1 – Rede de Abastecimento de Água 
 

O projecto da rede de abastecimento de água, diz respeito à rede de 

abastecimentos de água quente e fria dos diferentes edifícios e áreas que integram 

o Parque de Campismo.  

 

Desta forma, o abastecimento aos edifícios realiza-se a partir do contador instalado 

no limite da propriedade através de tubagem enterrada PEAD de 110 mm, ao qual 

ligará à rede pública. 

 

A concepção geral definida para a instalação de redes prevê que as redes de 

abastecimento e distribuição sejam constituídas por Redes Embebidas – no interior 

dos edifícios as instalações das redes desenvolvem-se no interior das paredes – e 

por Redes Enterradas – com tubagens colocadas em valas abertas no solo a uma 

profundidade mínima de 0,6 m. 

 

A rede prevê ainda como reforço e medida cautelar prevista na lei, a execução de 

um depósito de água de acumulação com 75 m3, ligado a dois furos que 

abastecerão o reservatório. Propõe-se ainda, para completar a eventual falta de 

pressão da rede pública, a instalação de um grupo de bombagem. 
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No que se refere à rede interior de abastecimento de água, esta foi elaborada tendo 

em consideração o dimensionamento das diferentes instalações e dos edifícios que 

constituem o projecto, assim como da utilização previsível dos diversos edifícios do 

parque de campismo. 

 

No interior dos edifícios a rede foi projectada tendo em consideração as diferentes 

utilizações previstas, sendo a rede de fornecimento de água quente abastecida a 

partir da unidade de produção de água quente instalada em cada edifício. 

 

Incluem-se ainda na rede, o abastecimento necessário ao funcionamento da rede 

de incêndio armada, como sejam os marcos de água, as bocas-de-incêndio ou rega 

e lavagem. Nas áreas exteriores, de tendas, de caravanas e de lazer está prevista a 

colocação de 14 bocas-de-incêndio, distribuídos de acordo com a ocupação do 

parque de campismo. No que se refere à rede de rega e de lavagem estão previstos 

32 locais distribuídos pelas áreas de tendas e de caravanas. 

 

3.3.2 - Rede de Combate a Incêndios 
 

O projecto de segurança contra incêndios tem por finalidade reduzir os riscos de 

eclosão de um incêndio, limitar os riscos de propagação do fogo e dos fumos, 

garantir a evacuação rápida e segura dos ocupantes e facilitar a intervenção num 

combate a um incêndio.   

 

No que se refere às fontes centrais de energia de emergência e equipamentos que 

alimentam a rede são descritos seguidamente: 

- Iluminação de emergência e sinalização de segurança; 

- Controlo de fumo; 

- Retenção de portas resistentes ao fogo; 

- Ascensores prioritários de bombeiros; 

- Sistemas de detecção e de alarme de incêndios, bem como, de gases 

combustíveis ou dispositivos independentes com a mesma finalidade; 

- Sistemas e meios de comunicação necessários à segurança contra incêndio; 

- Comandos e meios auxiliares de sistemas de extinção automática; 

- Cortinas obturadoras; 

- Sistema de bombagem para drenagem de águas residuais prevista no presente 

regulamento. 
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No que se refere aos Equipamentos e Sistemas de Segurança, os edifícios são 

dotados de instalações de alarme, tais como:  

Sinalização, que inclui: 

- Sistemas de sinalização passiva (placas foto luminescentes), junto dos meios de 

1ª intervenção (extintores e carretéis) e os botões de alarme, que serão sinalizados 

por meio de placas sinaléticas do tipo foto luminescente com pictograma adequado; 

- Plantas de segurança, localizadas nas entradas de cada piso em local bem visível, 

com as instruções a seguir pelo pessoal e pelo público, em caso de incêndio; 

 - Iluminação de emergência que compreende a iluminação ambiente, a iluminação 

de balizagem ou circulação; 

- Sistema de detecção, alarme e alerta, constituído por uma central de alarme e 

comando, detectores de incêndio agrupados por circuitos, botoneiras de alarme 

sonoros e luminosos, dispositivos de comando de equipamentos, dispositivo 

automático de alerta e respectivas cablagens de interligação. 

 

Relativamente ao sistema de detecção, alarme e alerta, a central de alarme e 

comando, instalada na portaria do Parque de Campismo, será ligada a uma central 

interligada para edifico.  

 

A central, do tipo convencional, tem como fonte de alimentação a energia eléctrica 

garantida por duas fontes distintas, uma baseada na rede pública de utilização de 

energia eléctrica (220V, 50 HZ), a outra baseada num acumulador com capacidade 

para garantir todas as funções permanentes do sistema durante o tempo mínimo 

de 72 horas e, em qualquer momento, o accionamento de todos os dispositivos de 

alarme e comando durante um período de ½ hora.  

 

Com capacidade mínima de 4 zonas de detecção (incluindo botoneiras e 

detectores), dispõe de dois modos distintos de funcionamento: diurno (central 

vigiada) e nocturno (central não vigiada).  

 

Na central são sinalizadas, simultaneamente, de forma óptica e acústica as 

situações de avaria, incêndio, falha de rede pública de energia eléctrica ou dos 

acumuladores. Serão ainda sinalizadas de forma óptica as situações de alarme 

geral do edifício, alerta aos bombeiros, cancelamento do alarme geral e do alerta 

aos bombeiros, alimentação pela rede pública ou pelo acumulador, modo de 

funcionamento (diurno ou nocturno), colocação de um ou mais circuitos de 

detecção fora de serviço. 
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A alimentação da rede pública terá características suficientes para alimentar todo o 

sistema, incluindo os dispositivos de alarme e comando, e ainda, carregar o 

acumulador garantindo que a sua recarga total, partindo da situação de totalmente 

descarregado, se deve processar em menos de 24 horas. 

 

No que diz respeito ao sistema de controlo de fumos, este é constituído por meios 

portáteis e móveis de extinção, bocas-de-incêndio e por um depósito privativo do 

serviço de incêndios e por uma central de bombagem. 

 

Os meios de intervenção são constituídos por meios portáteis (extintores portáteis 

e móveis de extinção) de pó químico, com um grau de eficácia 13 A e capacidade 

de 13 kg. Relativamente ao depósito para combate a incêndios que terá um volume 

de 125 m3, será construído em betão armado. 

 

Estão instalados na área dos edifícios de serviços e de recepção ao parque de 

campismo, 12 extintores de pó químico e 16 botoneiras manuais. Na área das 

tendas e das caravanas, prevê-se a instalação de 19 extintores de pó químico e 14 

botoneiras manuais. 

 

3.3.3 – Rede de Águas Residuais Domésticas 
 

A rede de saneamento projectada faz a ligação ao sistema existente da rede 

pública, e uma vez que o terreno se localiza numa cota inferior relativamente ao 

colector público, o projecto prevê que o saneamento seja todo bombeado através 

de quatro grupos de bombagem. 

 

Este sistema de bombagem deverá estar dotado de dois elementos destinados a 

funcionar como reserva activa mútua. 

 

O sistema é constituído por uma câmara de bombagem/drenagem, pela bomba 

propriamente dita e pela válvula anti-retorno. 

 

No que se refere à rede interior, na concepção geral da rede de drenagem das 

águas residuais, utilizar-se-á o denominado “sistema separativo”. Esta rede é 

constituída por ramais de descarga, tubos de queda, colectores prediais, sendo o 

material utilizado nas tubagens em PVC. 
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Relativamente à área destinada às caravanas, a rede de saneamento contempla a 

existência de 16 caixas de visita, ou seja, cada espaço dispõe de uma solução de 

despejo de resíduos domésticos. 

 

3.3.4 – Rede de Águas Pluviais 
 

Relativamente aos elementos de drenagem de águas pluviais, o projecto de 

Arquitectura Paisagista desenvolveu-se de modo a suprimir a necessidade da 

construção de qualquer infraestrutura de recolha de águas pluviais, optando por 

resolver este aspecto com uma selecção de materiais permeáveis, com pequenas 

intervenções de modelação de terreno (pendentes) e uma estratégia de áreas de 

absorção rápida, resultando num proposta que pretende minimizar o impacto da 

sua implantação. 

 

 

3.3.5 – Rede de Gás 

 

O projecto prevê uma rede interna de distribuição de gás natural em média e baixa 

pressão, no interior de dois edifícios que integram os balneários e a cozinha. Prevê-

se, desta forma, a utilização de gás para alimentação de uma cozinha e das 

caldeiras responsáveis pelo aquecimento ambiente e aquecimento das águas 

sanitárias do edifício. 

 

Assim, a rede de gás terá origem na Caixa de Entrada do Edifício que inclui uma 

ligação de metal ou plástico, um contador Tipo G 25, válvula de corte geral de 

fecho rápido, redutor de entrada do imóvel e válvula de corte de ¼ de volta. A 

referida caixa, deverá ainda, contemplar a ligação à terra. 

 

A fim de permitir a entrada do ramal do edifício (a montar pela entidade 

concessionária) será instalada na Caixa de Entrada do Edifício, uma manga 

protectora com o diâmetro interior mínimo de 50 mm e enterrada a uma 

profundidade de 600 mm. A Caixa de Entrada tem as seguintes dimensões (L,A,P): 

1900x1300x800 mm. 
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A rede interna de distribuição de Gás Natural considerada no projecto é 

fundamentalmente constituída por: 

- Caixa de Entrada fechada, em edifício; 

- Tubagem principal, que se desenvolve desde a Caixa de Entrada até ao colector 

de caldeiras e colector de distribuição para equipamentos da cozinha; 

- Tubagem secundária que desenvolve desde o colector da cozinha até aos 

equipamentos de consumo; 

- Electroválvula no colector de cozinha; 

- Caixas de corte a entrada dos locais com abastecimento de gás; 

- Válvulas de corte rápido. 

 

A distribuição no interior do edifício abastecerá as zonas técnicas das caldeiras e os 

equipamentos da cozinha, desenvolvendo-se a tubagem embebida no pavimento à 

distância máxima de 20 cm das paredes. 

 

3.3.6 – Sistemas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

O sistema de recolha de resíduos Sólidos Urbanos, será ao nível do Parque de 

Campismo, estabelecido da seguinte forma: 

- Área de Serviços: Casa de Lixos (na Portaria, onde se localizam os contentores 

para deposição selectiva (papel, vidro, embalagens, indiferenciados e pilhas); 

- Ecopontos com distribuição de 17 contentores para deposição selectiva, 

localizados nas áreas de campismo e de caravanismo. 

- Localização de 6 papeleiras, distribuídas nas áreas de recepção e portaria, e na 

envolvente da loja de conveniência, restaurante e respectivas zonas de estar. 

  

A Casa de Lixos, de uso exclusivo da manutenção, está acessível quer pelo interior 

quer pelo exterior, onde ficarão acessíveis os contentores. 

 

A recolha no interior do parque de campismo será efectuada por meios próprios da 

administração e gestão do mesmo.  

 

A recolha do exterior e transporte para aterro sanitário de locais de reciclagem será 

assegurada pela CM de Ponte de Lima, no âmbito das suas competências. 
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3.3.7 – Instalações Eléctricas 

 

A instalação eléctrica projectada foi concebida tomando em linha de conta as 

prescrições do RTIEBT (Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa 

Tensão), as Normas Portuguesas da CENELEC, da CEI, das Prescrições da DGE e do 

RSSPTS – Regulamento de Segurança de Subestações, Postos de Transformação e 

Seccionamento, tendo sido classificado quanto à sua utilização como 

empreendimento turístico, de acordo com o previsto no ponto 801.2.5 das RTIEBT.  

 

A respectiva categoria em função da lotação do estabelecimento, neste caso, será a 

2ª categoria (500≤N≤1000). 

 

A área do parque de Campismo irá dispor das seguintes infraestruturas de serviço 

público:  

- Posto de transformação (PT) privativo; 

- Grupo Gerador (GG – PRP); 

- Rede de Distribuição em Baixa tensão; 

- Rede de iluminação pública. 

 

A entrada de energia relativa ao empreendimento deverá convergir no quadro geral 

de baixa tensão que alimentará o quadro geral de energia normal do 

empreendimento localizado na Portaria (QEN) em espaço reservado para o efeito. 

 

A alimentação de energia será efectuada pelo PT privativo, que será abastecido pela 

rede a 15 kV do distribuidor público.  

 

O Posto de Transformação é constituído por um edifício concebido para o efeito, 

equipado com celas compactas. A sua ligação à rede de média tensão deverá ser 

feita de modo a que o comprimento do ramal seja o menor possível. 

 

A rede de distribuição será alimentada radialmente a partir do PT, cujo quadro de 

baixa tensão ligará directamente ao quadro da entrada da instalação de utilização 

em baixa tensão. 

 

Dado que o empreendimento é constituído por edifícios fisicamente separados 

optaram pela colocação de quadros parciais de emergência no edifício do 

restaurante e Módulo de Serviços de Apoio aos Campistas. 
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Cada um dos edifícios de uso comum será uma nova instalação de serviço 

particular, alimentada em baixa tensão, dotada dos inerentes dispositivos de 

contagem de energia e de fiscalização da potência contratada. 

 

A respectiva instalação eléctrica contemplará para cada edifício as seguintes 

instalações de utilização: 

- Iluminação interior; 

- Iluminação de emergência de segurança interior e exterior; 

- Iluminação exterior geral do terreno do parque de campismo; 

- Iluminação exterior funcional nas áreas desportivas e de lazer; 

- Tomadas interiores; 

- Distribuição de energia eléctrica aos campistas por blocos de tomadas para 

instalação exterior; 

- Quadros eléctricos (interiores e exteriores); 

- Grupo de bombagem para a rede de incêndios; 

- Sistema de evacuação de fumos;  

- Sistema de alarme de detecção de incêndio; 

- Rede de ligações à terra, de protecção. 

 

A finalidade do grupo de emergência com equipamento de arranque e paragem 

automático AUT-MP10E é a de obter uma interrupção mínima, pondo 

automaticamente em funcionamento, no caso de falha do fornecimento de energia 

eléctrica, da rede pública. 

 

No empreendimento, a alimentação de energia eléctrica aos 17 bungalows e ao 

Módulo de Serviços de Apoio aos Campistas será efectuada através de armários de 

distribuição, tipo W, em vala de 0,80m de profundidade e com cabo tipo LSVAV, 

conforme descrito nas peças desenhadas em anexo. 

 

Relativamente à alimentação do edifício do restaurante, a alimentação será oriunda 

do QEN, na Portaria, em cabo, tipo XV (0,6/1Kv) e tubo enterrado em vala de 

0,80m de profundidade. 

   

Alimentação a Distribuidores de energia na zona de tendas e caravanas (4 grupos 

distribuidores) 
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A alimentação aos distribuidores de energia na zona de tendas e caravanas, faz-se 

através de 4 grupos distribuidores, de acordo com o Decreto-Lei nº 393/85. Desta 

forma, na zona de tendas e caravanas existirão distribuidores de energia, tipo 

pimenteiros, num total de 30, totalmente equipados com tomadas de 230v e 400v, 

tipo schuko e as devidas protecções contra sobreintensidades, do tipo disjuntor.  

 

Relativamente à iluminação exterior, esta centrar-se-á na instalação de luminárias 

nos percursos viários e pedonais, junto das árvores (incluindo a zona de instalação 

de tendas), na área destinada às caravanas e nos muros. 

 

 

3.3.8 - Infraestruturas de Telecomunicações 

A ligação às redes públicas de telecomunicações, efectua-se a partir de uma 

Câmara Multi-operador (CVM), a instalar junto à Recepção. Esta CVM albergará a 

tubagem proveniente da rede. 

A ligação do CVM para o bastidor principal, terá entrada subterrânea, e daqui a 

ligação entre as antenas externas e o bastidor, será efectuada através de uma 

Passagem Aérea de Topo (PAT). 

Por sua vez, as fronteiras de cablagem das ITED, para o edifício, são os 

Repartidores de Cliente (RC) para as redes de coaxial, fibra óptica e rede de pares 

de cobre a instalar no bastidor principal.  

 

No dimensionamento da rede cabos teve-se em consideração as seguintes 

necessidades: 

- Bungalow A: 4 tomadas C.C. + 1 tomadas P.C. simples; 

- Bungalow B: 7 tomadas C.C. + 1 tomadas P.C. simples; 

- Bungalow C: 6 tomadas C.C. + 1 tomadas P.C. simples; 

- Bungalow D: 3 tomadas C.C. + 1 tomadas P.C. simples; 

- Restaurante: 4 tomadas C.C. + 1 tomadas P.C. simples + 1 tomada P.C. 

dupla;  

- Recepção: 2 tomadas P.C. simples + 2 tomadas P.C. duplas; 

- Portaria: 1 tomadas P.C. simples + 1 tomada C.C.; 

             (P.C. – Par de Cobre; C.C. - Cabo Coaxial; F.O. - Fibra Óptica) 
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A Rede Individual de Tubagens foi concebida de modo a permitir a instalação de 

três redes de cabos (pares de cobre, coaxial e fibra óptica) com topologia em 

estrela, admitindo-se a possibilidade de partilha de condutas para a passagem dos 

cabos, sejam eles em PC, CC ou FO. 

 

Para a rede de pares de cobre não foram considerados equipamentos activos, tais 

como, telefones, routers, ppca, acess point´s, etc., ficando à posterior consideração 

do dono de obra a sua colocação consoante as necessidades futuras.  

 

Para o edifício principal foi considerada colocação de um sistema de SMATV. O 

sistema incluirá a colocação de antenas para a recepção de canais terrestres TDT, e 

recepção FM, e uma antena parabólica para recepção de canais satélite. 

 

As antenas mencionadas serão colocadas na cobertura do edifício onde se encontra 

o bastidor principal. Ao bastidor principal convergirão os cabos das antenas 

mencionadas para interligação aos equipamentos para conversão/processamento 

do sinal recebido. 

 

3.4 – Projectos Complementares 

 

Decorrentes deste projecto não foram perspectivadas quaisquer projectos 

complementares. 

 

3.5 – Cronograma da execução em obra 

 

De acordo com as informações recolhidas na memória descritiva e justificativa do 

Projecto de Licenciamento/Execução do Acqua Limia Camping em Ponte de Lima, a 

calendarização da execução da obra apresenta um total de 12 meses, repartidos da 

forma que se segue:  
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Quadro 7 - Calendarização da execução em obra 

 
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Especialidades              

Lajes             Estrutura 
 ( cons. /  dem.) Paredes             

 Estruturas 
Resistentes 

            

Alvenarias Exteriores             

 Interiores             

Coberturas              

Tubagens Rede de Aguas             

 Electricidade             

 Telefones             

 Gás             

 Rede de 
Esgotos 

            

 Aquecimento             

Revestimentos Exteriores             

 Interiores             

Carpintarias Exteriores             

 Interiores             

Pinturas Exteriores             

 Interiores             

Serralharias              

Alumínios              

Limpeza              

Diversos              

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design (Novembro 2011) 
 

 

3.6 – Principais acções do Projecto 
 

Neste ponto, apresentam-se as principais acções do projecto, divididas pela fase de 

construção e pela fase de exploração, e que irão ser objecto de avaliação do 

impacte a elas associados tendo em conta os diferentes descritores ambientais, 

Para esta identificação, recorreu-se aos documentos escritos do projecto, mas 

também a AIA idênticas. 
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Assim na fase de Construção, as principais acções identificadas pela equipa técnica 

foram: 

Limpeza do terreno e desmatação da área; 

Presença física da obra; 

Pavimentação de superfícies; 

Ruído e vibrações; 

Instalação e utilização do estaleiro; 

Movimentos de terras e terraplanagens gerais; 

Abertura de acessos rodoviários e pedonais; 

Demolição de edifícios existentes; 

Abertura de caboucos, valas; 

Instalação de redes de infraestruturas; 

Construção de edifícios, alvéolos e muros; 

Implantação de espaços verdes; 

Reutilização de materiais; 

Transporte Automóvel (passageiros e mercadorias); 

Movimentação de máquinas e pessoas em obra; 

Descarga de efluentes líquidos; 

Emissões atmosféricas; 

Ocorrência eventual de derrames e fugas; 

Criação de postos de trabalho temporários. 

 

Na fase de Exploração as principais acções previsivelmente causadoras de impactes 

foram: 

Presença de utentes e funcionários do parque de campismo; 

Ruído e vibrações; 

Modificação da ocupação do solo; 

Manutenção dos espaços verdes (Poda e rega); 

Circulação de pessoas e bens no parque de campismo; 

Movimentação de pessoas e veículos entre o parque de campismo e a envolvente; 

Produção de resíduos sólidos urbanos; 

Descarga de águas residuais urbanas; 

Emissões atmosféricas; 

Fertilização e controlo de ervas daninhas; 

Ocorrência eventual de derrames e fugas; 

Consumo de água; 

Consumo de energia; 
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Manutenção das infraestruturas e equipamentos; 

Criação de postos de trabalho permanentes. 

 

3.7 – Materiais e energia utilizados e produzidos 
 

3.7.1 – Materiais utilizados  

 

Um dos objectivos do projecto consiste em minimizar as alterações à actual 

estrutura agrícola existente e manter a memória da antiga quinta agrícola.  

 

Assim, a solução preconizada para os diferentes tipos de alojamento previstos 

adequam-se à aptidão dos solos, ou seja, na área mais sensível e com potencial 

agrícola, instalam-se as tendas sem inutilizar a aptidão agrícola do solo, onde a 

vegetação é mais intensa com árvores de grande porte e clareiras de prados. 

 

Desta forma, a solução preconizada, no que se refere aos espaços exteriores, 

consiste na estruturação dos mesmos através de uma métrica que distribui por 

todo o parque a estrutura arbórea. Esta opção projectual deve-se ao carácter 

urbano do projecto do parque de campismo10.  

 

Para os pavimentos, prevê-se a utilização de materiais e técnicas que minimizem a 

impermeabilização dos solos, como seja a utilização de grelhas de enrelvamento 

nas áreas de estacionamento e nos acessos aos bungalows e a utilização de saibro 

estabilizado no percurso existente em todo o perímetro do parque. 

 

Por sua vez, a pedra (granito) como elemento de continuidade do espaço urbano de 

Ponte de Lima é colocada nos passeios, acessos viários, muros e no exterior dos 

bungalows. 

 

No patamar superior, onde se localizam os principais edifícios (Recepção, Loja de 

Conveniência, Restaurante), e as praças envolventes aos edifícios, os pavimentos 

são predominantemente de granito (esteios) ao que se associam também os 

relvados, de forma a tornar o espaço mais acolhedor. Os acessos viários são em 

calçada à portuguesa. 

 

                                                 
10 Memoria descritiva da Arquitectura Paisagista, p. 5. 
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Na área dos bungalows serão usados como pavimentos exteriores o saibro e a 

betonilha, sendo os seus acessos em pavimentos em grelha de enrelvamento com 

prado. Na área da instalação das tendas serão usados prados.  

 

Os acessos viários à área das caravanas têm como pavimento o saibro estabilizado, 

sendo os patamares destinados às caravanas em pavimento com grelha de 

enrelvamento com prado. 

 

Os acessos aos edifícios de apoio e os percursos pedonais em geral são de saibro 

estabilizado. A pavimentação das áreas de estacionamento será feita com recurso a 

grelhas de enrelvamento. 

 

3.7.2 – Energia utilizada 
 

Na fase de obra a principal energia utilizada é o gasóleo para os motores dos 

veículos, dos equipamentos e maquinaria diversa. Será ainda necessária a 

instalação de uma linha provisória de alimentação de energia eléctrica. 

 

Na fase de exploração, para além dos combustíveis fósseis associados aos 

veículos automóveis que utilizarão o parque, haverá consumo de energia eléctrica e 

gás natural. 

 

Relativamente aos consumos de energia eléctrica, prevê-se a existência de um 

posto de transformação privativo de 400 kVA e um grupo gerador de 93 KVA.  

 

A potencia nominal instalada, no que diz respeito ao gás natural, será no total, de 

322 Kw, repartida da seguinte forma: 

- Caldeira 1 (CAQ1) – 186 Kw; 

- Caldeira 2 (CAQ2) – 45 Kw; 

- Aparelhos de Cozinha – 91 KW.         

 

3.7.3 – Efluentes, resíduos e emissões produzidos 
 

Na fase de obra são previsíveis os seguintes tipos de efluentes líquidos, resíduos e 

emissões: 

- águas residuais domesticas do estaleiro; 



 
 

EIA – Relatório Síntese 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

54 

- solos e outros materiais inertes decorrentes das escavações e 

terraplanagens a realizar; 

- biomassa proveniente da desmatação e limpeza do terreno; 

- resíduos de embalagens e de restos de materiais de construção; 

- ruído do tráfego de transporte de pessoal, dos equipamentos, e dos 

materiais; 

- ruído proveniente das actividades e equipamentos utilizados (desmatação, 

limpeza do terreno, movimentação de terras, betonagem, montagem de 

equipamentos e actividades de construção civil); 

- Poeiras provenientes dos movimentos de terras e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas. 

 

Na fase de exploração prevêem-se os seguintes tipos de efluentes, resíduos e 

emissões: 

- águas residuais domésticas das instalações sanitárias; 

- águas pluviais recolhidas pelos sistemas drenagem a instalar, com posterior 

infiltração no solo por poços absorventes; 

- resíduos sólidos urbanos; 

- resíduos de manutenção, peças ou partes de equipamentos substituídos; 

- resíduos das operações de limpeza e manutenção dos espaços verdes; 

- ruído do tráfego gerado pela entrada e saída de veículos da área de 

projecto; 

- ruído gerado pelos utentes do parque de campismo; 

- ruído produzido pelos utentes do restaurante; 

- ruído das operações de manutenção; 

- emissões gasosas dos veículos (utentes e dos fornecedores) que utilizam o 

parque de campismo. 

 

3.8 – Alternativas consideradas 

 

Se atendermos o Plano de Urbanização de Ponte de Lima, verificamos que a 

localização actual designada para o “Acqua Limia Camping” não corresponde à 

localização inicialmente prevista no dito Plano11, ou seja, no Instrumento de Gestão 

                                                 
11 Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima, publicado através da RCM Nº 81/2005, de 31 de 

Março, no Diário da República nº 63 – I Série –B. 
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Territorial em vigor para o local. Contudo, verifica-se que quer a localização actual 

do projecto quer a localização prevista no referido PU se encontram assinaladas na 

Planta de Zonamento do PU como áreas destinadas a Equipamentos de Utilização 

Colectiva integradas no “Projecto de Valorização das Margens do rio Lima”.  

 
Verifica-se assim, que na área da localização prevista inicialmente no Plano de 

Urbanização, existem condicionantes legais ou utilizações menos compatíveis com o 

uso quer era proposto, tais como a ETAR localizada em área próxima ou a 

integração da margem na Rede Natura 2000. 

 

Por este motivo, a localização actual reúne as condições mais adequadas para o 

projecto, para além de ser mais central – para um “parque de campismo urbano”, 

tendo ainda melhor exposição solar, melhor enquadramento em termos de 

localização e integração nos equipamentos de utilização colectiva envolventes e de 

relação social com o meio urbano envolvente. 

 

Dito isto, e tendo em conta a localização final do parque de campismo, as 

alternativas consideradas para este projecto são um dos dois cenários possíveis: 

 

• Alternativa Zero (não acção) – Manutenção da situação actual, ou seja 

sem implementação do projecto do parque de campismo, permitindo 

verificar a evolução da situação na ausência do projecto proposto, 

servindo também de referencia à acção proposta; 

 
• Alternativa Um – implementação do projecto na localização seleccionada. 

 

Importa referir que ao nível da dimensão, verificou-se que o projecto do parque de 

campismo “Acqua Limia Camping” sofreu algumas alterações no que se refere à 

capacidade de alojamento e aos equipamentos previstos na fase de Estudo Prévio. 

Efectivamente, no que diz respeito à redução do número de bungalows de vinte e 

sete (27) para dezassete (17), teve a ver, por um lado com os custos envolvidos na 

sua execução e, por outro com a densidade de ocupação gerada pela implantação 

dos edifícios. Com o presente projecto, onde são previstos 17 edifícios destinados a 

bungalows, gera-se um espaço exterior a cada edifício, com maior privacidade para 

os utilizadores e menor impacte visual – efeito de barreira – para todos os utentes 

do parque de campismo, relativamente à paisagem agrícola e natural envolvente, 

sobretudo a nascente. 
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Capítulo IV 

 

4 – Caracterização da situação actual 
 

Introdução 

 

Neste capítulo procede-se a caracterização da situação actual do ambiente e da sua 

previsível evolução sem projecto, seguindo os descritores adaptados da publicação 

“Critérios para a Fase de Conformidade em AIA12”, sendo os estudos aprofundados 

proporcionalmente ao significado provável dos impactes e da informação relevante 

disponível. 

 
Assim neste capítulo serão abordados as seguintes áreas temáticas: 

• Clima 

• Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

• Solos e Capacidade de Uso do Solo 

• Recursos Hídricos: Subterrâneos e Superficiais 

• Recursos Biológicos: Fauna, Flora e Habitats  

• Património Arquitectónico e Arqueológico 

• Socio-Economia: Demografia e Povoamento, Estrutura Económica, Aspectos 

Sócio-culturais, Saúde Pública, Acessibilidades e Mobilidade  

• Paisagem 

• Ordenamento do Território 

• Ambiente Sonoro 

• Qualidade do Ar 

• Resíduos 

• Gestão da água 

• Identificação e caracterização da evolução previsível da situação actual do 

ambiente na ausência do projecto 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente 
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4.1 - Clima 

 

Método 

Para a caracterização deste descritor recorreu-se, numa primeira fase, às normais 

climatológicas do Instituto de Meteorologia. I.P. Portugal (consultado em 

www.meteo.pt) da estação mais próxima de Ponte de Lima (cerca de 20 km). Esta 

corresponde à estação de Viana do Castelo - Meadela, que apresenta as seguintes 

características; Estação sinóptica;  Número 543;  Localização: Lat. 41º42’N; Lon. 

08º48’W; 16m de altitude;  Período de funcionamento de 01-08-1969 a 28-02-

2006. A localização desta estação, naturalmente diferente da área de intervenção, 

levou a que se recorresse também ao site http://snirh.pt, onde se recolheu dados 

que permitem uma caracterização mais local, recorrendo aos dados da estação 

Udográfica de Ponte de Lima, localizada na freguesia de Arcozelo, que apresenta as 

seguintes características;  Código 03F/01G;  Localização: Lat. 41º46’N; Lon. 

08º35’W; 18m de altitude;  Período de funcionamento (convencional) 01-01-1932 

(automática) 21-01-2003. Recorreu-se ainda ao Atlas do Ambiente da Agência 

Portuguesa do Ambiente (http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/), e a bibliografia 

temática como o Atlas Climático Ibérico – Temperatura do Ar e Precipitação (1971-

2000), mas sobretudo a publicação “As condições naturais e o território de Ponte de 

Lima” que apresenta uma descrição do ambiente natural do concelho em análise. 

 

Caracterização 

 

O clima da região onde se insere Ponte de Lima, e o concelho em particular, é 

influenciado pelo efeito amenizante resultante da proximidade do Oceano Atlântico, 

com invernos amenos e verões suaves, variando na medida em que o território se 

encontra mais afastado em relação aquele oceano, sendo o clima condicionado 

também pelas altitudes inerentes à orografia local. Devido à inexistência de 

Normais Climatológicas (período de 30 anos) ao nível local, optou-se numa primeira 

fase por apresentar as Normais Climatológicas (para o período de 1971 a 2000) do 

Instituto de Meteorologia referentes à Estação de Viana do Castelo – Meadela (mais 

próxima), onde se observa a ausência de uma estação seca. Como seria 

expectável, os valores de Temperatura Média do Ar mais elevados, ocorrem em 

Julho e Agosto, sendo estes também os meses mais secos, com precipitações em 

média próximos dos 30 mm. Os valores de precipitação mais elevados acontecem 

nos meses de Novembro, Dezembro (sobretudo este) e Janeiro, coincidindo este 

dois últimos com os meses em que a temperatura média apresenta valores mais 
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baixos, rondando os 10ºC. Estes meses coincidem ainda com aqueles onde se 

verificou um maior número médio de dias com temperaturas abaixo dos 0 ºC (3.2 

dias em Dezembro e 4.7 dias em Janeiro), numa média total de 10.4 dias/ano. As 

temperaturas máxima superiores a 30 ºC, ocorrem em média 20.3 dias/ano, 

sobretudo no mês de Julho (6.4 dias/ano). Nesta estação os valores médios anuais 

de precipitação atingem os 1470.2 mm, com um número médio de dias com 

precipitação superior a 10mm em 52.4 dias/ano 

 

Gráfico 1 

 
Instituto de Meteorologia. I.P. Portugal (www.meteo.pt) 

P – Valor médio da quantidade total de precipitação 

PM – Valor da quantidade máxima diária 

 

Gráfico 2 

 
Instituto de Meteorologia. I.P. Portugal (www.meteo.pt) 

TA – Temperatura máxima média 

TI – Temperatura mínima média 

TMA – Temperatura máxima absoluta 

TMI - Temperatura mínima absoluta 
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Assim, na Estação de Viana do Castelo, verificam-se:  
 

• Temperatura Média Anual – 14,8ºC 

• Temperatura Média do Mês mais Frio – 9,5ºC (Janeiro) 

• Temperatura Média do Mês mais Quente – 20,5ºC (Julho) 

  

• Temperatura Média Mínima – 4,7ºC (Janeiro) e 15,1ºC (Julho) 

• Temperatura Média Máxima – 26ºC (Julho e Agosto) e 14,3ºC (Janeiro) 

 

• Precipitação Média Anual – 1470,2 mm 

• Precipitação Máxima diária – 176,7 mm (Setembro) 

• Mês com Menor Precipitação – 28,4 mm (Julho) 

• Mês com Maior Precipitação – 228,3 mm (Dezembro) 

 

Para a análise mais local, recorreu-se aos dados disponibilizados na publicação “As 

condições naturais e o território de Ponte de Lima” no que diz respeito aos valores 

de temperatura, e ao site http://snirh.pt, possibilitando a construção do gráfico 

seguinte, permitindo conhecer os dados climáticos com uma proximidade de 

sensivelmente 500m em relação à área de intervenção. Importa referir que esta 

área de intervenção, bem como a vila de Ponte de Lima, se encontra influenciada 

pelas massas de ar que sobem o vale do rio lima de jusante para montante. Assim, 

para o período de tempo disponibilizado para a estação Meteorológica de Arcozelo 

(03F/01G), que varia entre 1983 a 2001, verifica-se que os meses de Julho e 

Agosto são os que apresentam valores mais elevados de temperatura média, 

atingindo os 21,3ºC, sendo igualmente esses meses os que apresentam maiores 

máximas, de 27,9ºC e 29,1ºC respectivamente. Pelo contrário as temperaturas 

médias mais baixas acontecem nos meses de Janeiro, com 9,4ºC com uma 

temperatura mínima verificada nesse mês de 4,7ºC. Os valores médios anuais de 

insolação variam entre as 2200 horas por ano nas extremidades norte e sul do 

concelho, e as 2500 h/ano na parte central deste concelho. Durante o 

arrefecimento nocturno e nas vertentes umbrias, existe mais facilidade de formação 

de geadas, acontecendo quando a temperatura das superfícies das plantas 

apresenta valores negativos, pelo que se registam neste concelho valores entre os 

30 a 40 dia por ano com formação de geado variando esses valores em latitude a 

altitude, sendo os meses mais prevalentes entre Novembro e Abril. 
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Gráfico 3 

Gráfico Termopluviométrico
Ponte de Lima - Arcozelo

1993 a 2001
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Para o mesmo período de tempo (1993 a 2001), a estação meteorológica de 

Arcozelo, apresenta como precipitação média anual 1607,5 mm, sendo o mês de 

Dezembro aquele que mais contribui para esses valores, com uma média de 231,4 

mm/ano. Ao invés, o mês de Julho é aquele que apresenta menor média de 

precipitação no período apresentado, com valores de 29 mm. O valor máximo de 

precipitação foi obtido em Dezembro de 2001 com 636,6 mm, tendo sido registado 

o valor mínimo em Agosto de 1998, mês em que não choveu. A precipitação média 

diária situa-se nos 4,4 mm. A humidade relativa anual é de 80,5% (média de 1983 

a 2001), sendo mais elevada na parte NE do concelho (> 85%) e mais baixa na 

metade SO deste (entre 75 e 80%). 

 

A quantidade de precipitação que a região recebe, reflecte-se nos níveis de 

escoamento e evapotranspiração. Este concelho tem um escoamento (quantidade 

de água na rede hidrográfica) que varia entre os 1000 mm e os 1400 mm na maior 

parte do território, contribuindo assim para o elevado registo de escoamento da 

bacia do rio Lima. A evapotranspiração (real), representa as “perdas” de água para 

a atmosfera, apresentando Ponte de Lima um valor entre 700 e 800 mm numa 

faixa de NO/SE, passando dos 800 mm, no restante território concelhio. 

 

Os valores elevados de humidade relativa do ar favorecem a ocorrência de nevoeiro 

e orvalho, sendo frequente nesta região, podendo a proximidade da área de 

intervenção relativamente ao rio Lima, influenciar os números de dias de nevoeiro, 
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como consequência da passagem de massas de ar quentes e húmidas sobre a 

superfície mais fria do referido rio, originando nevoeiro de adveção. 

 

Assim, no município de Ponte de Lima, verificam-se:  
 

• Temperatura Média Anual – 15,1ºC 

• Temperatura Média do Mês mais Frio – 9,4ºC (Janeiro) 

• Temperatura Média do Mês mais Quente – 21,3ºC (Julho) 

  

• Temperatura Média Mínima – 4,7ºC (Janeiro) e 14,8ºC (Julho) 

• Temperatura Média Máxima – 28,1ºC (Agosto) e 14,1ºC (Janeiro) 

 

• Precipitação Média Anual – 1607,5 mm 

• Precipitação Máxima diária – 117, mm (Setembro) 

• Mês com Menor Precipitação – 29 mm (Julho) 

• Mês com Maior Precipitação – 231,4 mm (Dezembro) 

 

A mesma estação de Arcozelo disponibiliza dados relativos ao vento, mas para o 

período que vai entre 2003 e 2011. A velocidade média diária do vento é de 0,8 

m/s, para um máximo de 4,1 m/s, registado em Janeiro de 2010. A velocidade 

máxima registada foi de 17,1 m/s (61,6 km/h) a 27 Fevereiro de 2010. 

 

De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, o concelho e a região de 

que faz parte, insere-se na zona climática do tipo Csb, que corresponde a um clima 

temperado em que a temperatura média do mês mais frio varia entre os 18 ºC, e -

3 ºC, verificando-se também no mês mais seco do verão uma precipitação inferior a 

40 mm e menor que 1/3 da precipitação do mês de Inverno mais húmido. O mês 

mais quente apresenta temperaturas médias inferiores a 22 ºC, verificando-se pelo 

menos 4 meses em que a temperatura média é superior a 10 ºC. 

 

4.2 - Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 
 

Método 

Relativamente a este descritor, a caracterização apoia-se sobretudo em bibliografia 

temática, nomeadamente a publicação “As condições naturais e o território de 

Ponte de Lima” bem como na Carta Geológica de Portugal e respectiva notícia 
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explicativa, recorrendo ainda ao relatório do PDM de Ponte de Lima e ao 

levantamento topográfico do Projecto de Execução do parque de campismo. 

 

Caracterização 

 

O Noroeste Português, o qual inclui o concelho em análise, encontra-se inserido 

numa das três grandes unidades morfo-estruturais de Portugal Continental, o 

Maciço Hespérico, caracterizado por um relevo bastante acentuado resultante de 

sucessivos levantamentos tectónicos, dobras e fracturas transversais. 

 

A geomorfologia da região, traduz-se assim em inúmeras serras, assim como uma 

enorme quantidade de vales cavados no granito e guiados por acidentes de 

orientação Bética (ENE-OSO), que “guiam” o rio Minho e Lima. 

 

Assim, no concelho de Ponte de Lima destaca-se a presença de um talvegue 

principal que drena as águas do rio Lima, num sentido transversal ao concelho, que 

juntamente com as áreas de maior altitude, que atingem cotas de 840m e com 

declives acentuados, marcam o relevo concelhio, contrastando com as cotas de 

10m e declives inferiores a 5% junto ao rio Lima e um relevo mais ondulado na 

metade sul do concelho. O concelho encontra-se ainda recortado por vales 

transversais ao rio Lima, numa orientação predominantemente N-S ou NE-SO, 

denotando-se a presença de uma linha de festo a sul do concelho que divide a bacia 

hidrográfica do rio Lima da bacia hidrográfica do rio Neiva. 

 

A geologia local caracteriza-se pela predominância das áreas de rochas eruptivas, 

sobretudo granitos de duas micas com biotite predominante, dos quais porfiróide de 

grão grosseiro ou médio a grosseiro, mas também de granitos de duas micas de 

grão médio a fino, sendo a exploração destes maciços graníticos, uma actividade 

económica importante, resultando também, impactes paisagísticos importantes ao 

nível das pedreiras, mas também das edificações típicas. Transversalmente ao rio 

Lima ocorrem rochas silúricas metamorfizadas, essencialmente formações 

psamopelíticas com andaluzite, granada e cordierite. Na extensão do rio Lima e dos 

seus principais afluentes existem aluviões actuais com extensões consideráveis, 

sobretudo na área de confluência com o rio Estorãos. Na área da bacia do rio Lima, 

enquadrada no concelho de Ponte de Lima, denota-se uma evolução tectónica 
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recente, com proliferação de eventos sísmicos (2005 e 2006)13, próximos da área 

de intervenção. 

 

De acordo com a Planta de Levantamento Topográfico Existente, do Projecto de 

Execução, a topografia da área de intervenção, apresenta um declive bastante 

suave, podendo-se ainda assim distinguir uma parte mais elevada a poente, com 

cotas próximas dos 16m e outra parte baixa na metade nascente com cotas 

próximas dos 7,5m, o que lhe confere uma amplitude altimétrica na ordem dos 

8,5m. 

 

Na área onde se enquadra o projecto, a formação geológica predominante são os 

aluviões actuais (Moderno), sendo formados por lodos, areias e cascalheiras 

fluviais. A parte mais elevada do terreno, numa faixa mínima, é ocupada por rochas 

silúricas metamorfizadas. 

 

Não foram identificados valores geológicos de interesse económico na área de 

intervenção. 

 

 

                                                 
13 As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima, pág. 133. 
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Figura 8 - Extracto (Digitalização) da Carta Geológica de Portugal (Escala 1/50000) Folha 5-A 
 

Área de intervenção 
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4.3 - Solos e Capacidade de Uso do Solo 
 

Método 

Para a análise deste tema, recorreu-se sobretudo à publicação “As condições 

naturais e o território de Ponte de Lima” que apresentam resultados 

pormenorizados e de qualidade técnica, baseado por sua vez na Carta de Solos e de 

Aptidão da Terra do Entre Douro e Minho, da DRAEDM. Consultou-se ainda o 

relatório do PDM Ponte de Lima e a notícia explicativa da Carta Geológica de 

Portugal, Folha 5-A – Viana do Castelo, tendo sido complementado com uma visita 

ao local, para além do visionamento de fotografias aéreas de décadas recentes.  

 

Caracterização 

 

Os solos do concelho de Ponte de Lima resultam de uma longa evolução de acções 

de erosão na sua litologia, muito influenciada pelo clima e relevo local, mas 

também pelo tipo de vegetação e pela acção do homem. Em termos pedológicos, 

predominam no concelho, os regossolos, com 44% da superfície total do concelho e 

os antrossolos, correspondendo a 35%. Os primeiros encontram-se ocupados por 

diferentes povoamentos florestais autóctones, mas também por matos, pastagens e 

culturas de sequeiro, estando numa fase de regressão devido ao abandono agrícola, 

ocorrendo sobretudo a altitudes médias ou elevadas. Os segundos, que são 

consequência da acção do homem resultante de soterramentos, arroteamentos e 

terraceamentos, encontram-se ocupados por culturas de regadio ou sequeiro, 

vinha, árvores de fruto, bem como olival e prados, padecendo actualmente de 

maior risco de erodibilidade pelo mesmo motivo do abandono agrícolas dos solos.  

 

No concelho, ocorrem ainda leptossolos (12%), correspondendo a áreas incultas, 

com matos, pinheiros e prados permanentes, fluvissolos (7%), localizados a baixa 

altitude, nas margens do rio Lima e dos seus principais afluentes, mas também 

cambissolos e arenossolos, estes últimos em menor percentagem (2%), estando 

ocupados por manchas de pinheiros e eucaliptos, bem como algumas culturas e 

matos. 

 

Na metade E da área de intervenção, os aluviões recentes explicam a existência, 

como solo dominante, dos fluvissolos, aproveitados para a agricultura de regadio. 

Estes, são dístricos medianos com grau de saturação inferior a 50% entre os 20 e 

30 cm contados a partir da superfície. A saturação em água surge em condições 
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propícias, possuindo um horizonte A franco, franco-limoso ou franco-arenoso14. Na 

metade oeste, ocorrem antrossolos cumúlicos dístricos em xistos e rochas afins, 

geralmente pobres em calcário e magnésio, com um horizonte Ap (antrópico) 

franco e franco-arenoso. 

 

Figura 9 - Unidades Pedológicas em Ponte de Lima 

Fonte: As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima (p.42) 

ARhn.r – Arenossolos hápliticos não cultivados em areias de dunas; ATcd.g – Antrossolos cúmulicos 

dístricos em granitos e rochas afins; ATcd.t – Antrossolos cúmulicos dístricos não consolidados; ATcd.x – 

                                                 
14 As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima, pág. 47. 
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Antrossolos cúmulicos dístricos em xistos e rochas afins; Cmux.t(p) – Cambissolos húmicos-úmbricos 

crómcos em sedimentos detríticos não consolidados, pedregosos; Cmux.t - Cambissolos húmicos-

úmbricos crómcos em sedimentos detríticos não consolidados; FLdm – Fluvissolos dístricos medianos em 

aluviões recentes; LPu.x – Leptossolos úmbricos em xistos e rochas afins; RGdo.g – Regossolos dístricos 

espessos em regolitos de granitos e rochas afins; Rgul.X - Regossolos úmbricos delgados em regolitos 

de xistos e rochas afins; RGuo.g - Regossolos úmbricos espessos em regolitos de granitos; R – Rocha; 

CMup.g – Cambissolos húmicos pardacentos em granitos e rochas afins; CMdx.t – Cambissolos dístricos 

crómicos em sedimentos detríticos não consolidados; CMup.x – Cambissolos húmicos-úmbricos 

pardacentos em xistos e rochas afins; CMd – Cambissolos dístricos; RGuo.t – Regossolos úmbricos 

espessos em regolitos de granitos em sedimentos detríticos não consolidados; CMu.x – Cambissolos 

húmicos-úmbricos crómicos; Lpu.g – Leptossolos úmbricos em granitos e rochas afins; 

 

A capacidade de uso do solo difere de acordo com um conjunto de características 

físicas como o regime de temperatura, as condições de enraizamento, fertilidade, 

drenagem, disponibilidade de água no solo, riscos de erosão, declive do terreno e a 

existência de obstáculos. A variedade de cruzamento dessas características 

permitiu que em Ponte de Lima, se formassem solos com diferentes aptidões, em 

que 37% da área do concelho possui aptidão para a agricultura, dos quais 8% tem 

uma aptidão elevada e 29% com aptidão moderada, estando estes localizados 

próximos do rio Lima e seus principais afluentes. Da restante área concelhia, 58% 

apresenta solos com aptidão para a exploração florestal e silvo-pastorícia, dos quais 

30% com aptidão elevada e 28% com aptidão moderada. A restante área não 

apresenta qualquer aptidão para os usos referidos, devendo ser ocupadas por 

actividades complementares como a pastorícia, actividades recreativas ou ainda a 

cinegética, entre outras. 

 

Na área de intervenção ocorrem duas classes de aptidão do solo. Na metade 

oriental, cabe a classe A1F2 – aptidão agrícola elevada e florestal mediana, com as 

seguintes características: reduzidas amplitudes térmicas; fertilidade do solo 

elevada; condições de enraizamento com espessura útil maior ou igual a 100cm, 

com excesso de água no solo durante períodos moderados e sem deficit hídrico 

durante todo o ano ou com deficit médio durante um mês; uma classe de 

erodibilidade baixa, relutante do seu declive suave e sem socalcos. A leira Oeste 

apresenta a mesmas condições de temperatura, fertilidade, condições de 

enraizamento, erodibilidade e declive, diferindo na existência de pequenos socalcos 

e na drenagem dos solos, em que este se encontra não sujeito a encharcamento – 

A2F1 – aptidão agrícola mediana e florestal elevada.  
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Actualmente, e com o abandono da pratica agrícola da área em questão, verifica-se 

que nesta ultima metade, o solo encontra-se ocupado por espécies frutícolas e 

ervas daninhas, para além das edificações, enquanto na metade Este se verifica 

uma ocupação essencialmente de prados de erva e comunidades de ervas 

daninhas, sendo que no passado estaria ocupada por culturas agrícolas anuais, 

associadas à vinha. 

 

Figura 10 – Aptidão da Terra em Ponte de Lima 

Fonte: As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima (p.55) 

Área de intervenção 
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Legenda: A1F1 – Agrícola elevada e florestal elevada; A1F2 – Agrícola elevada e florestal 

mediana; A2F1 – Agrícola mediana e florestal elevada; A2F1, A0F3 – Principalmente agrícola 

mediana e florestal elevada; A3F1 – Agrícola marginal e florestal elevada; A3F2 – Agrícola 

marginal e florestal mediana; A0F2 – Agrícola inapta e florestal mediana; A0F3 Agrícola 

inapta e florestal marginal; A0F0 – Sem aptidão agrícola e florestal 

 

4.4 - Recursos Hídricos: Subterrâneos e Superficiais 
 

Método 

A caracterização dos recursos hídricos teve por base, o Plano de Bacia Hidrográfica 

do Rio Lima, estudos e projectos com incidência na bacia hidrográfica do rio Lima, 

assim como, dados disponíveis em sites como o SNIRH, pelo que após a recolha 

dos dados foi realizada a sua interpretação e síntese.  

 

Caracterização  

 

Considera-se que os cursos de água correspondem às principais intersecções nas 

quais drenam as águas pluviais e de nascente, com leitos aparentes de caudal 

permanente ou sazonal, que integram o Domínio Hídrico, cuja naturalidade do 

escoamento é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, preservando assim 

os serviços ambientais inerentes a estes ecossistemas. Num sentido mais lato, e de 

acordo com o art.1º, da Lei n.º 54/2005 e art. 1º e 2º da Lei nº 58/2005, entende-

se por recursos hídricos todas as águas subterrâneas ou superficiais, os respectivos 

leitos e margens e ainda, as zonas de infiltração máxima, as zonas adjacentes e as 

zonas protegidas. 

 

Pretende-se nesta secção fazer uma caracterização da envolvente do local do 

projecto no que concerne aos recursos hídricos aí existentes. 

 

A bacia hidrográfica do Rio Lima está inserida na região hidrográfica do Minho e 

Lima (RH1), conforme o Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, que 

procedeu à delimitação georreferenciada das regiões hidrográficas, região esta que 

integra também as bacias hidrográficas dos rios Minho, Âncora e Neiva e das 

ribeiras da costa ao longo da região hidrográfica, bem como as massas de água 

subterrâneas, de transição e costeiras adjacentes. 
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Esta região hidrográfica é delimitada pelo território espanhol a Este e Norte, pelo 

oceano Atlântico a Oeste, pela região hidrográfica do Douro a Sudeste e pela sub-

bacia do Cávado a Sul (RH2), como se pode observar pela figura seguinte. 

 

 

Figura 11 - Localização e delimitação da Região Hidrográfica do Minho e Lima 

(RH1) 

 
Fonte: PGRH Minho e Lima. 

 

Assim, e para uma caracterização mais completa, considera-se de igual forma que 

a gestão integrada dos recursos hídricos deve ser feita tendo como unidade base a 

bacia hidrográfica, no sentido de garantir a conciliação das diversas tendências e 

conflitos de usos da água, pelo que esta caracterização, realizada às escalas macro 

e micro, procura facilitar a análise dos impactes do projecto e da alternativa zero – 

não implementação do projecto. 

 

O território do concelho de Ponte de Lima, com uma área de 320 km2, é 

atravessado transversalmente, no sentido poente, pelo Rio Lima. O rio Lima nasce 

na Serra de S. Mamede, a 850 metros de altitude, em Espanha e percorre 108 km, 

dos quais 67 km em território nacional, desaguando no Oceano Atlântico, em Viana 

do Castelo. Para além do rio Lima destacam-se outros afluentes e ribeiras, tais 

como, o rio Labruja, o rio Estorãos, o rio Cabril e o rio Trovela. 
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Figura 12 - Imagem da principal hidrografia na Região do Minho 

 
Fonte: SNIRH 

 

As disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do rio Lima, em regime natural, 

estão essencialmente dependentes da forma como a precipitação se distribui 

espacial e temporalmente, esta variabilidade hídrica é aliás uma das principais 

características dos recursos hídricos portugueses, ampliadas pelo facto dos 

aquíferos terem uma reduzida capacidade de armazenamento, o que implica uma 

resposta rápida em questão de escoamento superficial em alturas de maior 

precipitação. 
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Gráfico 4 - Gráfico com valores da precipitação média e observada para o ano 2010, 
estação 03F/01G  

 
Fonte: SNIRH 

 

Em termos médios, é uma das regiões europeias mais ricas relativamente às 

disponibilidades hídricas, contudo, a variabilidade temporal manifesta-se a várias 

escalas, podendo ser interanual, com séries de anos seguidos secos ou húmidos, ou 

sazonal, com diferenças enormes entre os escoamentos dos meses de Inverno e de 

Verão, pelo que apresenta valores reduzidos de precipitação e consequentemente 

de escoamento no período estival, o que também é resultado da fraca função 

capacitiva dos aquíferos. Importa, referir que a distribuição da pluviosidade pode 

ser bastante heterogénea ao longo do semestre húmido, e pode verificar-se a 

ocorrência, de num único mês, os valores de precipitação ultrapassarem os 50% da 

precipitação total anual. Esta variabilidade significa que pode verificar-se 

precipitações intensas de curta duração originando cheias rápidas e inundações, 

especialmente em bacias de cariz urbano. 

 

Convém, salientar que as características das massas de água subterrâneas da 

região em análise promovem um escoamento do tipo subsuperficial, o que leva a 

uma forte interacção entre massas de água superficiais e subterrâneas, pelo que 

fenómenos de cheias são resultado desta interligação de processos e características 

físicas observáveis ao longo do Rio Lima. 
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Figura 13 - Precipitação acumulada anual 

 
Instituto de Meteorologia. I.P. Portugal (www.meteo.pt) 

 

O local em que está prevista a implantação do projecto, dista a cerca de 120 

metros desde a extrema do terreno à margem do Rio Lima, e aproximadamente 40 

metros do Rio Labruja, como se pode verificar pelas imagens que surgem de 

seguida, e apesar de estes valores deverem ser avaliados de uma forma ponderada 

por se tratar de uma imagem aparentemente recolhida em período estival, 

permitem afirmar que a localização do projecto está fora do domínio público 

hídrico, imposto pela legislação vigente a estas linhas de água, nomeadamente no 

que respeita à sua margem, as quais, no caso do Rio Lima tem a largura de 30 m, 

e a margem do Rio Labruja de 10 m. 
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Figura 14 - Distancias aproximadas ao rio Labruja e Lima 

 
Google Earth 

 

De acordo com a planta de condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de 

Ponte de Lima, verifica-se também a existência de uma linha de água de 1º ordem, 

de carácter efémero, que atravessa o terreno no seu limite norte, contudo, na 

planta de condicionantes constituinte do Plano de Urbanização de Ponte de Lima, é 

possível observar que a linha de água foi canalizada até ao limite de zona 

ameaçada pelas cheias, pelo que em consideração com o princípio da 

contracorrente, existe a obrigação de o plano hierarquicamente superior e mais 

amplo tomar em consideração as disposições de um plano hierarquicamente inferior 

e abrangente de uma área mais restrita. 

 

De referir que na carta militar, do Instituto Geográfico do Exército, é possível 

comprovar que a linha de água passa no limite superior do terreno, o que após ida 

ao local, foi confirmado, assim como, que essa linha de água não permanente 

estaria canalizada ao longo do troço que delimita o terreno. 

 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

75 

 

Figura 15 - Excerto da Planta de Condicionantes do PU Ponte de Lima 

 
C.M. Ponte de Lima 

 

 

Figura 16 - Excerto da Carta Militar, Folha n.º 28, Ponte de Lima, 1996, IGeoE 

 

 

È possível, constatar por observação da planta de condicionantes do PU da Vila que 

o local onde está prevista a implantação do projecto alvo deste estudo, encontra-se 

parcialmente classificado como a Reserva Ecológica Nacional (REN), por constituir 

zona ameaçada pelas cheias, assim como, área de máxima infiltração. 

 

Relativamente à qualidade dos recursos hídricos, de acordo com o relatório de 

“Relatório do Estado das Massas de Água de 2009”, na bacia hidrográfica do rio 
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Lima, registaram-se cinco estações com qualidade “razoável” (Albufeira do 

Touvedo, Fonte Velha, Ponte Velha, São João e Bertiandos), sendo que estas 

classificações se deveram, não só a parâmetros químicos (CQO, oxidabilidade e 

azoto kjeldhal), mas também a parâmetros microbiológicos.  

 

Quanto às massas de água subterrâneas (Soajo I, Bertiandos – a mais próxima da 

área de intervenção e Veiga Danha), e de acordo com o mesmo relatório, a 

classificação atribuída ao estado químico foi “Bom”. 

 

Quadro 8 - Classificação individual do estado químico das massas de água 

subterrâneas 

PGRH Minho e Lima 

 

4.5 - Recursos Biológicos: Fauna, Flora e Habitats 

Método 

De modo a caracterizar as espécies de flora e fauna presentes na área de estudo foi 

efectuada uma compilação de toda a informação disponível através de pesquisa 

bibliográfica a nível local e regional, pelo que se consideram as espécies referidas 

na bibliografia especializada para as áreas próximas com habitats e estruturas 

semelhantes.  

De salientar que dado a área de implantação do projecto ser considerada reduzida, 

e que se localiza numa área com natureza algo urbana devido à proximidade com o 

núcleo urbano de “Além Ponte”, a caracterização dos Recursos Biológicos é feita 

numa perspectiva regional, ou seja, é feita tendo em conta uma abordagem macro. 
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Procurou-se elencar as espécies num contexto dos diversos tipos de ecossistemas 

presentes no concelho de Ponte de Lima, nomeadamente as áreas rurais e urbanas, 

e o mosaico agro-florestal, com especial ênfase nos bosques associados a linhas de 

água, entendendo-se ser esta a abordagem mais adequada face às características e 

dimensão da área em estudo. 

Foram tomadas em consideração as áreas de conservação da natureza: verificação 

da existência de locais com estatuto de protecção legal. 

Caracterização 

 

O concelho de Ponte de Lima apresenta valores paisagísticos e patrimoniais 

particularmente ricos e diversificados, sobretudo ao nível do equilíbrio dos seus 

espaços humanizados e a sua integração no meio ambiente. 

 

Tradicionalmente o concelho apresenta uma agricultura baseada em sistemas de 

produção policultural, de características familiares e de pequena dimensão. De 

referir, contudo, que em resultado de alterações sociais e económicas, os terrenos 

incultos são cada vez mais representativos, e tendencialmente verifica-se o 

surgimento de uma intensificação da agricultura. Também a superfície florestal do 

concelho representa um importante património em termos ambientais, económicos 

e sociais. 

 

Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos 

 

No ano 2000 é publicado o Decreto Regulamentar n.º 19/2000, de 11 de 

Dezembro, que cria a Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro de Arcos. Esta área protegida, de âmbito regional, ocupa cerca de 350 ha e 

localiza-se a 4 Km da sede de concelho (sensivelmente a mesma distancia para a 

área de intervenção), entre o rio Lima e a Serra de Arga. Refira-se ainda que esta 

área se encontra referenciada no Plano Director Municipal de Ponte de Lima, como 

Área de Reserva de Protecção de Biótopo. 

 

A lista de espécies vegetais presentes na área protegida de Bertiandos conta com 

508 espécies, incluindo táxones autóctones e alóctones considerados naturalizados 

ou subespontêneos. Estão presentes alguns endemismos ibéricos, nomeadamente 

algumas espécies raras e ameaçadas que conferem grande valor florístico à área. 
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A ausência de barreiras pode eventualmente permitir a migração de algumas 

espécies existentes nesta área para áreas contíguas. 

 

Rede Natura 2000 

 

As áreas pertencentes à Rede Natura 2000, prioritárias em termos ecológicos e 

ambientais, são consideradas figuras de ordenamento e protecção enquadradas em 

“Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública”, com determinações 

ao nível do ordenamento. 

 

O concelho abrange duas áreas pertencentes às Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC) da Rede Natura 2000. Uma é o designado Sítio Rio Lima (PTCON0020), 

próximo da área de intervenção, que compreende áreas agrícolas e áreas de mata 

ribeirinha compostas maioritariamente por espécies ripícolas e folhosas autóctones, 

onde ocorrem os habitats prioritários – Charnecas húmidas atlânticas teperadas de 

Erica ciliaris e Erica tetralix e florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior. O Sítio tem continuidade ao longo do rio Lima para Oeste e para Este, 

através dos concelhos limítrofes de Viana do Castelo e Ponte da Barca, 

respectivamente. A outra área pertencente à Rede Natura é uma parte do 

designado Sítio Serra D’Arga (PTCON0039), que engloba áreas de pastagens de 

montanha, povoamentos florestais e áreas de vegetação ripícola que têm 

continuidade ao longo da bacia hidrográfica do rio Âncora, inserida nos concelhos 

vizinhos de Viana do Castelo e Caminha. O concelho, no seu limite NE toca com o 

SIC Corno do Bico – PTCON0040. 
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Figura 17 – Rede Natura 2000 Noroeste Peninsular15 

 

  

 

Regime florestal 

 

Em termos florestais destacam-se as áreas das margens dos cursos de água e das 

lagoas arborizadas com Salix e Populus alba, entre outras espécies ripícolas e de 

folhosas autóctones. A Noroeste, os núcleos de eucalipto e pinheiro bravo são 

representativos. A Norte e Sudoeste, existem núcleos florestais de composição 

variável ou mistos. 

 

Enquadramento biogeográfico 

 

No que respeita à vegetação, em termos biogeográficos, a área enquadra-se no 

Sector Galaico-Português (Sub-província Galaico-Asturiana, província Cantabro-

                                                 
15 As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima, pág. 267. 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

80 

Atlântica, Sub-região Atlântica Medioeuropeia, Região Eurosubsiberiana). O 

território estudado inclui-se, em particular, no Subsector Miniense Litoral. A série 

de vegetação climatófila do território é encabeçada pelos carvalhais associação 

Ruscu aculeati-Quecetum roboris. 

 

A vegetação natural de índole florestal encontra-se reduzida a pequenas manchas 

de carvalhal, aos amiais-salgueirais das margens do rio Estorãos e ao amial 

paludícola na baixa aluvionar da bacia. 

 

Os bosques climatófilos são dominados pelo carvalho-alvarinho (Quercus rober) e 

outros elementos florísticos de apetência atlântica, que caracterizam os territórios 

eurossiberianos. 

 

Áreas rurais e urbanas 

 

As áreas rurais e urbanas possuem uma diversidade biológica muito particular e em 

geral bastante rica, diminuindo nas áreas urbanas em função da sua 

impermeabilização, e no caso de ambientes rurais, da prática de uma agricultura 

mais intensiva e muitas vezes de monocultura. 

 

As áreas agrícolas mais importantes em Ponte de Lima, onde é praticada uma 

agricultura especializada e intensiva centrada na produção de milho, encontram-se 

localizadas nas áreas planas e de menor altitude (veiga do Lima) associadas ao vale 

do Rio Lima e às partes terminais dos vales dos seus principais afluentes. Nestes 

espaços intensamente cultivados há pouco espaço para a vegetação natural; no 

entanto é considerável a diversidade florística, principalmente de plantas anuais 

com ciclo de vida adaptado à sazonalidade das práticas agrícolas. 

 

Na primavera, as comunidades de ervas daninhas (Sclerathion anui) são, em geral, 

dominadas pela floração intensa de espécies como o pampilho-de-micão 

(Coleostephus myconis) e a soagem (Echium plantagineum); no Verão, a junça 

(Cyperus esculentus) invade os campos de milho e domina a vegetação arvense 

(Plygono-Chenopodion polyspermi). Nas orlas dos campos são frequentes diversos 

tipos de prados (Potentillion anderinae) e juncais (Mentho-Juncion inflexi) 

adaptados aos solos férteis e frescos da veiga. 
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Contudo os campos de milho podem também ser observados em associação com 

diversos tipos de parcelas agrícolas (vinhas, pomares e hortas), constituindo 

paisagens de maior diversidade e complexidade em que as comunidades de ervas 

daninhas assumem por vezes grande exuberância. 

 

Os ambientes urbanos e viários constituem espaços artificiais, em geral 

impermeabilizados, em que é diminuto o espaço disponível para a vegetação. Com 

excepção de vila de Ponte de Lima, as áreas urbanas e viárias do concelho 

constituem habitualmente mosaicos paisagísticos com as áreas agrícolas e, em 

menos grau, com os povoamentos florestais. 

 

Mosaico agro-florestal 

 

Os mosaicos agro-florestais ricos em prados vivazes e florestas naturais constituem 

a expressão e gestão do território de elevado valor ecológico, em que a 

biodiversidade é favorecida pela intervenção humana. De facto, estes mosaicos de 

vegetação arbórea, arbustiva e herbácea albergam grande parte da flora e da fauna 

típica dos carvalhais e das suas orlas, ao mesmo tempo que criam condições para a 

ocorrência da biodiversidade pratense e ainda de espécies adaptadas a estas 

paisagens complexas. 

 

No território de Ponte de Lima, particularmente nas freguesias de Labrujó, Rendufe 

e Boalhosa, estes sistemas estão representados por uma versão de média altitude, 

pouco comum em virtude da maior aptidão agrícola do território. 

 

Os prados vivazes, explorados para erva, feno ou pasto, são formações herbáceas 

que resultaram do abate dos ecossistemas florestais naturais (principalmente 

carvalhais) e são mantidas pelo corte ou pascilgo regulares. As plantas dominantes 

são tipicamente as gramíneas, em particular a erva-nozelha (Arrhenatherum 

bulbosum), o feno-de-cheiro (Anthoxanthum odoratum) e a erva-fina (Agrostis 

fouilladei). Quando a pressão do corte e/ou pastoreio não é demasiado grande, 

estes prados são também ricos em plantas com floração vistosa, como a centáurea-

dos-prados (Centaurea rivularis), o milefólio (Achillea millefolium), a camomila 

(Chamaemelum nobile) e espécies pouco comuns como Centaurium scilloides e a 

orquídea (Serapias lingua). 
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Foto 1; Foto 2: Vista da área de intervenção de S para NE e para NO. 

  
 

Neste tipo de ambientes, a abundância de espécies de briófitas é relativamente 

reduzida, mas podem surgir espécies com ciclos de vida fugazes como Pleuridium 

acuminatum e espécies dos géneros Pholia e Bryum, adaptadas a colonizar solos 

que sazonalmente sofrem perturbações devido às práticas agrícolas. Podem 

também ocorrer espécies que dependem da estabilidade de alguns substratos 

pedregosos (como os muros), tais como Brachythecium albicans ou Scleropodium 

touretii, ou dos solos de canais de rega e dos lameiros, tais como Lunularia 

cruciata, Fissidens viridulus, Fossombronia angulosa, Kindbergia praelonga ou 

Philonotis caespitosa. 

 

Os bosques edafo-higrófilos originais desta região são dominados pelo amieiro 

(Alnus glutinosa) ou pelo salgueiro-negro (Salix atrocinerea), podendo também 

incluir o freixo (Fraxinus angustifolia). Habitualmente reduzidos a estreitas linhas 

de árvores ao longo das margens de rios e ribeiros devido à actividade agrícola, 

estes encontram-se muitas vezes misturados com silvados e outras sebes 

espinhosas onde abundam arbustos como o pilriteiro (Crataegus monogyna) ou o 

sabugueiro (Sambucus nigra) e lianas como a madressilva das boticas (Lonicera 

periclymenum) e a norça-preta (Tamus communis). 
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Foto 3 – Ponte sobre o Rio 
Labruja, próximo do local 
de intervenção 

Foto 4 – Leito do 
Rio Labruja 

 

 

 
 

O sub-bosque destas florestas-galeria é particularmente rico em fetos, como é o 

caso do feto-real (Osmunda regalis), do feto-pente (Blechnum spicant), do feto-

fêmea (Sthyrium filix-femina) e do feto-macho (Dryopteris borreri).  

 

Foto 5 - Ponto de encontro entre os rios Labruja e Lima 

 

 

A riqueza da brioflora ripária é igualmente elevada nos vales ensombrados pelas 

florestas ripárias, onde o grau de humidade permite o crescimento de briófitas 

higrófilas e aquáticas. A colonização dos leitos e margens rochosas é feita por 
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espécies adaptadas ao impacto das correntes rápidas, como Platyhypnidium 

lusitanicum, Fontinalis squamosa var. dixonii e Scapania undulata. 

Nas margens dos cursos de água e levadas, entre as espécies primocolonizadoras 

que estabilizam os solos dos taludes dos cursos de água sazonalmente emersos, 

destacam-se Hyocomium armoricum, Fissidens polyphyllus, Atrichum undulatum e 

Pellia epiphylla. 

 

FAUNA 

 

Entre as espécies da fauna ligadas aos habitats agrícolas, incluem-se, como aves 

mais comuns, o pardal-montês (Passer montanus), o rabirruivo-preto (Phoenicuros 

ochuros), a escrevedeira-de-garganta-preta (Emberiza cirlus), a cordoniz (Coturnix 

coturnix) e o mocho-de-orelhas (Otus scops), entre outros. As aves de rapina estão 

representadas pelo tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

 

Outros vertebrados frequentes são a ratazana-preta (Rattus rattus), o ouriço-

cacheiro (Erinaceus europaeus), a lagartixa–de-bocage (Podarcis bocagei), o sardão 

(Lacerta lepida), a rã-verde (Rana perezi) e o sapo-comum (Bufo bufo). 

 

Os mosaicos policulturais apresentam, geralmente, uma diversidade de 

invertebrados bastante superior às áreas de cultivo intensivo. Entre as espécies 

frequentemente observadas encontram-se as borboletas Vanessa atalanta, Papilio 

machaon e Pieris brassicae, os percevejos Syromastes rhombeus e Nezara viridula 

e as joaninhas Coccinella septempunctata e Oenopia conglobata. 

 

Os ambientes urbanizados por sua vez foram colonizados por espécies de fauna 

com uma larga plasticidade ecológica ao ponto de, em certos casos, criarem uma 

interdependência com este tipo de meios. Entre as aves das zonas urbanizadas e 

artificiais, as espécies que mais se evidenciam são o pardal-comum (Passer 

domesticus), o pombo-das-rochas (Comuba livia), a andorinha-das-chaminés 

(Hirundo rustica), a andorinha-dos-beirais (Delichon urbica) e a coruja-das-torres 

(Tyto alba). Outras espécies que ocorrem nestas zonas, mas que precisam de 

substratos arbustivos e arbóreos com uma certa dimensão (parques e jardins por 

exemplo), são as diversas espécies de fringilídeos (serino, tentilhão, pintassilgo), a 

rola-turca (Streptopelia decaoto) e o mocho-galego (Athene noctua). Entre os 

mamíferos, a raposa (Vulpes vulpes) é uma espécie oportunista que ocorre na 
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periferia de zonas urbanas. No caso dos répteis, a lagartixa-ibérica (Podarcis 

hispanica) habita os muros de pedra que dividem as propriedades. 

 

Apesar da artificialidade dos ambientes urbanos e viários, a fauna de invertebrados 

presente é razoavelmente diversa, em grande medida devido à existência de 

quintais e áreas ajardinadas, e crescentemente incultas, que possibilitam a 

presença de espécies típicas quer de matos, quer de áreas agrícolas. É o caso da 

bicha-cadela (Forficula auricularia) e de alguns escaravelhos (Oxythyrea funesta e 

Lagria hirta), sendo igualmente possível observar diversas espécies de borboletas, 

incluindo Vanessa cardui, Pieris napi e Phragmatobia fuliginosa. 

 

Foto 6 - Aspecto do Parque Urbano do 
Arnado, a sul da área de intervenção 

Foto 7 - Caminho de Santiago a NE da 
área de intervenção 

  

 

A fauna dos mosaicos agro-florestais é uma fauna de ecótono, englobando espécies 

com requisitos ecológicos bastante diversificados. No que diz respeito à avifauna, 

espécies associadas a bosques pouco densos, como os fringilídeos: pintassilgos 

(Carduelis carduelis), tentilhões (Fringilla coelebs), serino (Serinus serinus) e 

verdilhão (Chloris chloris); chapins como o chapim-real (Parus major) e o chapim-

azul (Parus caeruleus), a rola-comum (Streptotelia turtur) e rola-turca (Streptopelia 

decaocto), convivem com espécies mais típicas de meios abertos, como a laverca 

(Alauda arvensis), a cotovia-de-poupa (Galerida crsitata), a perdiz (Alectoris rufa), 

a petinha-dos-campos (Anthus trivialis) e a alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea). 

 

Em áreas ocupadas por mosaicos agro-florestais ocorrem uma grande diversidade 

de espécies de mamíferos. Assim, é possível observar o coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus), importante espécie cinegética cujas populações têm regredido devido às 

várias doenças de que têm sido alvo, o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a 

toupeira (Talpa occidentalis), a doninha (Mustela nivalis), a geneta (Genetta 
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genetta), bem como o javali (Sus scrofa) que, muitas vezes, se desloca às zonas 

agrícolas para se alimentar. No caso dos répteis, ocorrem neste tipo de habitats a 

cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), a cobra-de-pernas-tridáctila (Chalcides 

striatus) e o sardão, entre outros.  

 

À rica fauna de invertebrados, típica dos bosques presentes nos mosaicos agro-

florestais, soma-se uma diversidade considerável de espécies associadas à 

vegetação dos prados vivazes. Entre estas encontram-se escaravelhos herbívoros 

como Exoma lusitanicum, Chrysolina bankii, Apteropeda orbiculata e Sphaeroderma 

rubidum, sendo também muito conspícua a presença, nas flores, de outros 

escaravelhos como Cribroleptura stragulata, Stenurella melanura e Oedemera 

nobilis. São igualmente frequentes borboletas como Iphiclides podalirius, Colia 

croceus, Pieris rapae e Celastrina argiolus, e moscas como Episyrphus balteatus, 

sendo ainda incontornável a presença da borboleta Macroglossum stellatarum, cuja 

forma se assemelha à de um colibri, podendo ocasionalmente ser avistada pairando 

junto de flores de cujo néctar se alimenta.  

 

A presença de água é um factor potenciador da ocorrência de uma fauna 

diversificada, independentemente da altitude ou do tipo de coberto vegetal das 

margens. Nestes meios, a fauna “oculta” consiste nos invertebrados aquáticos de 

muitos tipos, para além dos chamados macroinvertebrados, cujos contributos do 

ponto de vista ecológico são variados. 

 

A avifauna dos meios ripários inclui espécies com requisitos ecológicos muito 

variados, dependendo dos nichos que ocupam. Nos troços mais rápidos e sinuosos 

dos rios pode encontrar-se o melro-de-água (Cinclus cinclus), especialista na caça 

de insectos aquáticos. Na galeria ripícola associada aos troços mais largos e calmos 

dos rios encontra-se uma variedade de pequenos passeriformes e espécies afins 

como o rouxinol, o rouxinol-do-mato (Cettia cettia), o chapim azul, a felosa-

poliglota (Hippolais polyglotta), o bico-de-lacre (Estrilda astrid) e o guarda-rios 

(Alcedo atthis), ao passo que nos terraços fluviais e nas línguas de areia que 

ladeiam as margens, é possível encontrar uma grande diversidade de espécies 

como as alvéolas branca (Motacilla alba) e amarela (Motacilla falva), a carriça-dos-

caniços (Cisticola juncidis), o borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius), e o 

guincho (Lara radibundus) e a garça-cizenta (Ardea cinerea). 
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Em alguns dos afluentes do rio Lima ocorre a toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus), que apesar de não haver a confirmação da sua existência ao longo do 

rio Lima, poderá existir nos seus afluentes, sendo uma espécie frequentemente 

referida como um bio-indicador da qualidade do habitat.  

 

A lontra (Lutra lutra) ocorre em cursos de água de vários tipos. O toirao (Mustela 

putorius) ocorre nos corredores ripícolas, e o musaranho-de-água (Neomys 

anomalus) e o rato-de-água (Arvicola sapidus) habitam nas margens e cursos de 

água. 

 

Entre os répteis, o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) é um endemismo ibérico 

característico das margens das linhas de água nesta região. As cobras-de-água 

(Natrix natrix e Natrix maura) são espécies que também se encontram 

frequentemente nestes habitats. Nos anfíbios pode destacar-se a presença de duas 

espécies fortemente ligadas aos cursos de água: a salamandra-lusitânica e a ra-

ibérica. 

 

 

4.6 - Património Arquitectónico e Arqueológico 
 

Método16 

A metodologia foi dividida em duas partes. A primeira consistiu num levantamento 

bibliográfico, documental e cartográfico, consultando as bases de dados do Instituto 

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), Inventário do 

Património Classificado e em Vias de Classificação da responsabilidade do antigo 

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e o Inventário do Instituto 

da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Foi também consultada bibliografia da 

região, assim como o Plano Director Municipal (PDM) do município, bem como o 

projecto de execução. A segunda parte constituiu-se pelos trabalhos arqueológicos 

propriamente ditos, que consistiram na realização de prospecções sistemáticas 

relativas à área de implementação do projecto, precedendo-se ao registo 

fotográfico, localização cartográfica e ao preenchimento de uma ficha descritiva de 

sítio. Para mais pormenores consultar o documento anexo intitulado “Trabalhos de 

                                                 
16 Retirado de “Trabalhos de Arqueologia - Caracterização da Situação de Referência” 
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Arqueologia - Caracterização da Situação de Referência17”, parte integrantes 

deste EIA, o qual permitiu a caracterização deste descritor na sua totalidade. 

 

 

Caracterização18 

 

O território que hoje faz parte do concelho de Ponte de Lima foi desde os tempos 

pré-históricos ocupado pelo homem, como o provam, os numerosos achados 

arqueológicos e, nalguns casos, os ainda bem conservados monumentos 

megalíticos da região, bem como, os vários complexos de gravuras rupestres.  

 

Arcozelo, como não podia deixar de ser é também uma terra antiga e rica em 

testemunhos monumentais e históricos. Na igreja matriz, do antigo templo 

românico, talvez do século XII, apenas restam, praticamente, os modilhões das 

fachadas laterais da nave.  

 

Nesta freguesia, para além da ponte romana sobre o rio Lima, existem mais duas 

pontes, a Ponte do Arquinho no lugar de Faldejães e a Ponte da Jeira. O Convento 

de Vale de Pereiras, fundado em 1368 e as muitas e interessantes casas senhoriais 

e quintas que se espalham em toda a freguesia, atestam a sua riqueza histórica e 

monumental, como é exemplo a Casa de Pomarchão sendo um dos mais conhecidos 

e famosos solares do norte do país. Merece ainda a nossa atenção o cruzeiro antigo 

no Souto da Forca, o lugar de Faldejães e as capelas de Nossa Senhora do Carmo, 

colocada sobre a ponte junto à Torre Velha, e a de S. Miguel do Abrigo no monte de 

Santo Ovídio. Da ocupação romana o maior ícone será sobre o rio Lima que está 

intrinsecamente ligada a via XIX que constituía uma via estruturante na rede viária 

provincial (Almeida 2007: 58-59). 

 

Ao nível do património arqueológico, temos a referir os seguintes sítios 

inventariados na base de dados do IGESPAR.IP, isto a título exemplificativo dos 

vestígios presentes na freguesia de Arcozelo, onde se insere a zona do projecto: 

 

 

 

                                                 
17 Da autoria do Arqueólogo António Dinis 
18 Retirado de “Trabalhos de Arqueologia - Caracterização da Situação de Referência” 
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Quadro 9 - Inventário do património arqueológico da freguesia de Arcozelo 

Designação CNS 
Tipo de 

Sítio 
Cronologia 

Arcozelo – Rua Lima Bezerra 
/ Largo da Freiria 

15580 Cidade Romano,  Medieval Cristão, 
 Moderno e Contemporâneo 

Monte de Santo Ovídio 10458 Povoado 
Fortificado 

Idade do Bronze,  Idade do 
Ferro e Romano 

Ponte sobre o Lima 3013 Ponte Romano e Medieval Cristão 

Poça Grande 983 Mamoa Neo-Calcolítico 

Quinta do Antepaço 15693 Miliário Romano 

Penedo de granito 
insculturado conhecido por 
Pedra do Cavalinho 

21857 
Arte 
Rupestre - 

Faldejães 18038 Mamoa Indeterminado (Pré-
História) 

Fonte: Base de dados do Endovélico – IGESPAR.IP 

 
Destes sete sítios inventariados na freguesia de Arcozelo como património 

arqueológico apenas três se encontram classificados. A Pedra do Cavalinho 

encontra-se classificada como Monumento de Interesse Publico (IPP), a Ponte sobre 

o Lima e os miliários que se encontram na Quinta de Faldejães que seriam 

provenientes da Quinta do Antepaço estão classificados como Monumento Nacional. 

 

Ao nível do património arquitectónico, enumeramos os seguintes sítios 

inventariados na base de dados do IGESPAR.IP, inventário do Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e inventário do PDM de Ponte de Lima, isto 

a título exemplificativo do património edificado presente na freguesia de Arcozelo, 

onde se insere a zona do projecto: 

 
Quadro 10 - Inventário do património arquitectónico da freguesia de Arcozelo 

Designação Categoria de protecção 

Capela do Anjo da Guarda 
Classificado como MN – Monumento 
Nacional 

Igreja de Santa Marinha de Arcozelo 
Classificado como IIP – Imóvel de 
Interesse Público 

Casa do Outeiro, capela, terreiros, 
portão, cruzeiro e aqueduto 

Classificado como IIP – Imóvel de 
Interesse Público 

Casa nobre, terreiro, portal da 
Quinta Pombeiro de Sabadão 

Em Vias de Classificação (com 
Despacho de Abertura) 

Casa de Pomarchão, incluindo a 
capela, o terreiro e o portão 

Classificado como IIP - Imóvel de 
Interesse Público 

Casa Grande 
Em Vias de Classificação (com 
Despacho de Abertura) 

Fonte: Base de dados do Endovélico – IGESPAR.IP 
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Quadro 11 - Inventário do património arquitectónico da freguesia de Arcozelo 

Designação Nº IPA Protecção 

Nichos de Santo 
António 
 

PT011607040075 
Incluído na Zona Especial de Protecção 
da Ponte sobre o Rio Lima 
(PT011607350002) 

Capela do Anjo da 
Guarda 
 

PT011607040028 
 

MN, Dec. nº 95/78, DR 210 de 12 
Setembro 1978 

Alminhas da 
Ponte 
 

PT011607040068 
Incluído na Zona Especial de Protecção 
da Ponte sobre o Lima (v. 
PT011607350002) 

Ponte do 
Arquinho PT011607040054 Inexistente 

Casa de Faldejães PT011607040056 Inexistente 

Ponte da Geia 
 

PT011607040063 Inexistente 

Igreja de Santo 
António da Torre 
Velha  

PT011607040069 
Incluído na Zona Especial de Protecção 
da Ponte sobre o Lima (v. 
PT011607350002) 

Ponte do Arco 
 

PT011607040061 Inexistente 

Casa do 
Arrabalde / Casa 
dos Abreu Maia 

 
PT011607040062 
 

Incluído na Zona Especial de Protecção 
da Ponte sobre o Lima (v. 
PT021607350002) 

Fonte: Inventário do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 

 

Quadro 12 - Inventário do património arquitectónico da freguesia de Arcozelo 

Nº de 
Inventário 

Designação 

268 Portão, chafariz e outros vestígios do Convento 
de Vale de Pereiras. 

269 Casa das Regadas 
197 Casa da Granja 
198 Casa da Ferreira, em Faldejães 
155 Capela de S. Bartolomeu da Casa da Freiria  
140 Cruzeiro e Capela da Senhora da Luz 
146 Cruzeiro do Arnado 
131 Azenha do Arquinho 
132 Azenha da Rebimba 
115 Ponte da Ferreira, em Faldejães 

                   Fonte: Inventário do Plano Director Municipal de Ponte de Lima 
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Em relação à área de intervenção, os trabalhos de prospecção revelaram 8 

incidências patrimoniais quer na área de construção quer na área de influência 

directa do projecto. Destas ocorrências nenhuma se constitui como Imóvel 

Classificado caracterizando-se essencialmente como elementos de cariz etnográfico, 

histórico e cultural. 

 

Figura 18 - Localização dos elementos patrimoniais na área de intervenção 

 
Fonte: Ortofotomapa 284A voo de 2006 (IGEO) 

 

Nº do inventário e tipo de sítio: 1 - CASA DA QUINTA; 2 – ESPIGUEIRO; 3 - ANEXO 

AGRÍCOLA; 4 - ANEXO AGRÍCOLA; 5 - ELEMENTO ARQUITECTÓNICO; 6 - 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO; 7 – VIA; 8 – PORTAL; 

 

1 -  2 -  
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3 -  4 -  

5 -  6 -  

7 -  
8 -  

 

A cada incidência patrimonial foi atribuída uma Classe de Valor Patrimonial, 

correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a 

classe E às incidências patrimoniais com menor valor, como resultado da avaliação 

de sete descritores, tendo por base a observação do sítio e a análise de todo a 

informação existente sobre o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

93 

Figura 19 - Classe de valor das incidências patrimoniais19 

Nº 
INVENTÁRIO TIPO DE SITIO 

CLASSE E VALOR 
PATRIMONIAL 

1 CASA DA QUINTA B 15.42 
2 ESPIGUEIRO B 15.57 
3 ANEXO AGRÍCOLA E Indeterminável 
4 ANEXO AGRÍCOLA E Indeterminável 

5 
ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO E 1.28 

6 
ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO 
E 1.28 

7 VIA B 15.85 
8 PORTAL B 13.14 

A - Muito elevado (≥16 ≤20); B – Elevado (≥12 <16); C – Médio (≥8 
<12); D – Reduzido (≥4 <8); E - Muito reduzido (<4) 

 

 

 

4.7 - Socio-Economia: Aspectos Sócio-culturais e Património Etnográfico, 
Saúde Pública, Acessibilidades e Mobilidade 
 

Método 

A caracterização deste grupo de descritores, apoiou-se sobretudo em dados 

estatísticos publicados pelo INE, nomeadamente a Base Geográfica de 

Referenciação da Informação 2011, os Censos de 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011, 

mas também o Anuário Estatístico da Região Norte de 2008 e de 2009. Ainda no 

que aos dados estatísticos diz respeito, recorreu-se aos dados disponibilizados pelo 

Ministério da Cultura relativamente aos alojamentos turísticos (TER), 

complementados com dados disponibilizados pela Câmara Municipal. Para além 

destas fontes, recorreu-se ainda a diferentes documentos como o relatório de PDM 

em vigor, o PROT-n (documentos da fase de discussão publica), e outros 

documentos da responsabilidade da autarquia como a Carta Desportiva do 

Município de Ponte de Lima, e o Diagnóstico Social local, apoiados na cartografia 

disponível no SIG municipal. Complementarmente acedeu-se aos sites do Gabinete 

de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e ao 

site da junta de freguesia de Arcozelo 

 

 

 

                                                 
19 Ver desenvolvimento desta classificação em: “Trabalhos de Arqueologia - Caracterização da Situação 
de Referência” 
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Caracterização 

 

Enquadramento local 

 

O concelho de Ponte de Lima localiza-se na NUT III – Minho-Lima, na Região Norte 

de Portugal, apresentando 43498 habitantes repartidos por 51 freguesias, que 

totalizam uma área de 320,3 km2 (dados de 2011), o que corresponde a uma 

densidade populacional de 135,8 hab/km2. Encontra-se delimitado a Norte pelo 

concelho de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha a noroeste, Viana 

do Castelo a oeste, a sul localiza-se Barcelos, a sudeste Vila Verde, enquanto a este 

se localiza o município de Ponte da Barca e a nordeste Arcos de Valdevez. Numa 

das freguesias do concelho, Arcozelo, situada na margem direita do Rio Lima, a 

Norte da Vila de Ponte de Lima, é onde incide a área afecta ao Parque de 

Campismo. 

 

4.7.1 - Demografia e Povoamento 
 

Esta freguesia de Arcozelo apresenta uma população residente de 3734 habitantes 

no ano de 2011, sendo a freguesia mais populosa do concelho, superior mesmo à 

freguesia sede de concelho, e que corresponde a 8,6% do total concelhio. Como se 

pode verificar no quadro seguinte, após uma serie de anos com ganhos 

populacionais, apresenta uma diminuição da população residente na ordem dos -

5% entre os dois últimos anos censitários, apresentando um sentido idêntico ao 

verificado no concelho, verificando-se ganhos na freguesia vizinha de Ponte de 

Lima, o que poderá denotar uma tendência de concentração de população na sede 

de concelho. 

 

Quadro 13 - Evolução da população residente 

População Residente (nº) Variação da Pop Residente (%) Unidade 
Territorial 1970 1981 1991 2001 2011 70/81 81/91 91/01 01/11 
Ponte de Lima 
(Conc.) 42317 43797 43421 44343 43498 3,5 -0,9 2,1 -1,9 

Arcozelo 2889 3296 3558 3932 3734 14,1 7,9 10,5 -5,0 

Ponte de Lima 2485 2660 2374 2752 2871 7,0 -10,8 15,9 4,3 

Fonte: Censos 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011 - INE 
 

Para uma análise mais local, recorreu-se à Base Geográfica de Referenciação da 

Informação - 2011 (BGRI 2011) disponibilizada pelo INE, onde se obtém os valores 

da população residente na divisão estatística mais pequena (subsecção 06 na figura 
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seguinte), totalizando 29 residentes em 2011, distribuídos por 10 famílias e 16 

alojamentos, num total de 15 edifícios. Estes dados demonstram a quase 

exclusividade da existência de moradias unifamiliares de um a dois andares, em 

que associados a estas habitações surgem hortas e/ou campos agrícolas, típicos 

desta matriz rural do povoamento. 

 

Figura 20 - Base Geográfica de Referenciação da Informação 2011 

 

 

 

 

Quadro 14 - Base Geográfica de Referenciação da Informação 2011 

População 
Residente (nº) 

População 
Presente (nº) Divisão 

Censitária 
Total  H M Total  H M 

Famílias  
(nº)  

Aloj. 
(nº) 

Edifícios  
(nº) 

Secção 04 873 421 452 839 410 429 299 410 303 
Subsecção 
06 29 14 15 26 13 13 10 16 15 

Fonte: INE 2011 
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Ao nível da estrutura etária da freguesia de Arcozelo, os dados provisórios dos 

Censos 2011 permitem verificar que esta apresenta uma estrutura em que 

predominam os adultos, com uma variação estável entre os dois últimos anos 

censitários, seguido do grupo dos idosos, mas ainda com população jovem em 

número significativo, apesar da diminuição do peso destes entre 2001 e 2011, na 

ordem dos -24,4% para o grupo etário dos 0 aos 14 anos, e de -22% entre os 15 e 

24 anos, o que denota um envelhecimento da população residente. 

 

Quadro 15 - Estrutura etária da população local 

População residente (N.º) por grupo etário* 
Local de residência (à data 

dos Censos 2011) 
Total 0 - 14 

anos 
15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

Ponte de Lima (Concelho) 43498 6736 5126 22986 8650 
Arcozelo 3734 574 465 2062 633 

Ponte de Lima 2871 459 311 1514 587 
Fonte: INE 2011, * Dados Provisórios 

 

 

Figura 21 – Evolução da estrutura etária em Arcozelo 
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4.7.2 - Estrutura Económica 
 

A estrutura económica do concelho é (Censos 2001) caracterizada pela 

predominância do sector secundário (com 50%) no que diz respeito à população 

empregada, seguido do sector terciário com 40%, ficando o sector primário pelos 
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10% da população activa, para uma taxa de actividade total de 41,9% e uma taxa 

de desemprego de 5,9% (prevendo-se actualmente valores próximos dos 10%20). 

 

Este perfil económico do concelho é semelhante ao da freguesia de Arcozelo, mas 

diferente no peso de cada sector uma vez que nesta, o sector primário tem um 

peso de 3%, estando os dois sectores equilibrados entre si, com 46% e 51% no 

sector secundário e terciário respectivamente. Nesta freguesia, dados à data dos 

Censos de 2001, a taxa de actividade era de 43,4% e de 6,5% de taxa de 

desemprego, sendo assim valores superiores às taxas concelhia. A principal 

actividade económica (CAE Rev. 2.1) era a indústria transformadora, seguida da 

construção e pelo comércio por grosso e a retalho. Destaque ainda para a indústria 

extractiva (extracção e beneficiação artesanal do granito) com uma importante 

presença na freguesia. 

 

O turismo, no contexto das actividades económicas, assume uma importância cada 

vez maior no concelho de Ponte de Lima, tendo aqui elementos patrimoniais 

naturais e culturais de qualidade e com capacidade de atracção de investimento e 

de visitantes (ver gráfico seguinte), sobretudo das populações urbanas que 

procuram produtos e serviços dos espaços rurais. No Plano Regional De 

Ordenamento do Território do Norte (PROTN), o Turismo de Natureza e Aventura, 

que se designou por Norte Activo, o Turismo Rural, que invoca os valores da 

ruralidade e paisagem, assumindo estes uma grande relevância no eixo 

Viana/Ponte de Lima-Barca/Arcos/PNPG, indo também de encontro ao que o PENT 

aponta para denominada região Porto e Norte como produto potenciador de 

crescimento, nomeadamente o turismo de natureza.  

 

                                                 
20 Fonte: Expresso 02/02/2011 (a partir das estatísticas do IEFP e INE) 
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Gráfico 5 - N.º de Visitantes Portugueses e Estrangeiros 
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Fonte: RTAM , Delegação de Turismo de P. Lima  

 

Por consequência, o alojamento turístico afigura-se também como bastante 

importante neste contexto, de forma a poder dar resposta ao número de turistas 

que aqui afluem. Segundo dados do INE, limitados aos estabelecimentos hoteleiros 

classificados no Turismo de Portugal, I.P., a capacidade de alojamento por 1000 

habitantes era em 2009 de 5,9, para um número de hóspedes de 0,4 por habitante, 

o que representa proveitos por capacidade de alojamento na ordem dos 3,8 

milhares de euros. Estes, em média, dormem no estabelecimento 1,8 noites, 

concentrados sobretudo nos meses de verão (38,3%).  

 

 

Quadro 16 - Indicadores de Turismo (2009) 

Indicadores Minho-
Lima 

Ponte de 
Lima 

(Conc.) 
Capacidade de alojamento por 1000 habitantes  16,4  5,9 

Hóspedes por habitante 
N.º 

 0,7  0,4 

Proporção de hóspedes estrangeiros  23,3  18,0 

Proporção de dormidas entre Julho-Setembro 
% 

 42,5  38,3 

Dormidas em estab. hoteleiros por 100 habitantes N.º  135,2  54,8 

Dormidas Total  338 578  24 325 Dormidas e hóspedes nos 
estabelecimentos hoteleiros Hóspedes Total  186 903  15 589 

Estada média no estabelecimento. N.º de 
noites   1,8   1,6 

Taxa de ocupação-cama (líquida) %   23,9   24,7 

Proveitos de aposento por capacidade de alojamento milhares 
€  2,8  3,8 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas do Turismo. 

Nota: Os dados apresentados abrangem os estabelecimentos classificados no Turismo de Portugal, I.P. 
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Em relação ao alojamento turístico importa referir que o concelho tem apostado em 

dinamizar esta actividade económica, apresentando uma diversidade de tipologias, 

de forma a alcançar diferentes segmentos alvos, o que apresenta repercussões ao 

nível da recuperação do património edificado local e da protecção da paisagem 

local. Em Ponte de Lima concentra-se o maior número de unidades de Turismo de 

Habitação e Turismo de Espaço Rural do país, sendo um importante recurso 

endógeno territorial, que a autarquia tem vindo a promover. No total, Ponte de 

Lima tem 590 camas em unidades TER, localizando-se em Arcozelo 

aproximadamente 18% do total. Existindo ainda uma Pousada de Juventude, dois 

hotéis entre outras tipologias.  

 

Quadro 17 - Unidades de Alojamento em P. Lima 

Tipologia Agro-
Turismo 

Alojamento 
Local 

Alojamento 
Municipal (Inclui 

P.Campismo) 

Casa 
de 

Campo 

Hotel 
4* 

Pousada 
da 

Juventude 

Turismo 
de 

Habitação 
Nº de 

unidades 1 10 17 4 2 1 24 

Fonte: http://www.cm-pontedelima.pt 

 

De igual forma, importa destacar o Albergue dos Peregrinos de Ponte de Lima, que 

integrado na rota portuguesa dos Caminhos de Santiago, tem atraído um elevado 

numero de peregrinos/turistas das mais diversas proveniências, tendo em 2011 

pernoitado 5755 peregrinos, o que representa um aumento de cerca de 27% em 

relação ao ano anterior, denotando um aumento da importância que esta rota 

apresenta. 

 

Numa outra tipologia de empreendimento turístico, há que referir o Parque de 

Campismo Rural da Quinta de Pentieiros, referência para os adeptos do campismo, 

caravanismo e pedestrianismo, localizada na freguesia de Estorãos, que dista cerca 

de 7 km da vila de Ponte de Lima e 1,5 km da Paisagem Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro de Arcos. Este parque de campismo rural, com uma área 

aproximada de 5 ha, com funcionamento sazonal (de Maio a Setembro) albergou 

em 2011 um total 7588 de utentes. Possui, para alem das áreas para campistas e 

caravanistas, enquadradas por prados com arvores de fruto e folhosas, recepção, 

balneário, parque de merendas, piscina, lavandaria e parque de estacionamento. 
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4.7.3 - Aspectos Sócio-culturais 
 

A evolução demográfica, a estrutura etária da população, a evolução da ocupação 

do solo, entre outros aspectos, levaram a alterações sócio-culturais no concelho, 

adaptando-se às exigências dessas alterações. O concelho de Ponte de Lima, surge 

diversas vezes classificado nos topos das tabelas em índices que vão sendo 

calculados, como o Índice de Ambiente e Qualidade de Vida no Norte Litoral21 (5º 

lugar nacional) e o Índice de Desenvolvimento Municipal (1.º do Distrito / 28.º 

Nacional)22. Para o cálculo deste tipo de indicadores, muitas vezes são utilizados 

diversas variáveis como o nível de equipamentos e a proximidades a estes, as 

infraestruturas e os serviços públicos existentes, o nível de ensino das populações, 

etc. 

 

No que diz respeito ao ensino, o concelho apresenta um total de 53 

estabelecimentos de ensino e educação, no ano lectivo de 2008/2009, aos quais se 

acresce um pólo da Universidade Fernando Pessoa, Universidade Aberta e a Escola 

Superior Agrária. 

 

 

 

Quadro 18 - Estabelecimentos de educação 
e ensino em Ponte de Lima 

Natureza Tipologia 2008/09 
JI 15 
EB1 14 
EB1/JI 16 
EB2,3 2 
EBI/JI 1 
EB2,3/ES 1 
ES/EB3 1 

Público 

EP 1 
Privado JI 2 
Total 53 
Fonte: GEPE, 2012 

 

Em 2008/2009 o concelho apresentava uma taxa de pré-escolarização de 91,9%, 

uma taxa bruta de escolarização no ensino básico de 124,4 % e no ensino 

secundário de 109,2%, e no ensino superior de 12,6% valores todos inferiores à 

NUT III de referência. A área de intervenção encontra-se servida pelo Centro 

                                                 
21 Municipia, S.A.- In Guia de Portugal, www.guiadeportugal.pt. 
22 Municipia, S.A.- In Guia de Portugal, www.guiadeportugal.pt. 
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Educativo de Arcozelo, apresentando os residentes desta freguesia um taxa de 

analfabetismo em 2001 de 9,5%, melhor que a do concelho com 12%, mas pior 

que a da freguesia sede com 7,5% 

 

Os equipamentos sociais de apoio à infância, juventude e terceira idade, totalizam 

no concelho 14 equipamentos, abrangendo sensivelmente 1360 utentes, sendo a 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima aquele que apresenta uma 

abrangência concelhia, distribuindo-se os outros por áreas de intervenção definidas. 

A instituição referida anteriormente apresenta como valências uma creche, lar de 

infância e juventude, serviço de apoio domiciliário e um lar de idosos. Na freguesia 

de Arcozelo localiza-se um Centro Social e Paroquial com um centro de convívio 

como resposta social, e é ainda abrangida pelas valências da Casa da Caridade de 

Nossa Sr.ª da Conceição, pelo Centro Social e Paroquial do Fontão e Centro Social e 

Paroquial da Correlhã, para além da referida Santa Casa da Misericórdia. 

 

Os equipamentos desportivos distribuem-se por grande parte do concelho, mas 

com uma maior concentração nas freguesias mais populosas, totalizando 102 

instalações desportivas. A freguesia de Ponte de Lima concentra a maior partes 

destes equipamentos (9), apresentando alguns destes uma abrangência municipal, 

enquanto a freguesia onde se irá localizar o parque de campismo, apresenta 7 

equipamentos, com dois grandes campos de jogos, dois mais pequenos, um 

pavilhão, uma piscina e um equipamento monodisciplinar, estando alguns destes 

inseridos em estabelecimento de ensino.     

 

As associações culturais, recreativas e desportivas assumem cada vez mais um 

papel interventivo na sociedade, complementando os serviços públicos. No conselho 

desenvolvem-se um grande número de associações, totalizando 93 associações de 

diferentes tipos, sendo 56% destas de cariz cultural e as restantes de cariz 

desportivo. De destacar na freguesia de Arcozelo, o grupo de escuteiros locais, e 

Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo, entre outros. 

 

No concelho, a oferta cultural tem vindo a aumentar. A aposta ganha na promoção 

de eventos como a Feira do Cavalo, o Festival Internacional dos Jardins, as Feiras 

Novas e outras festas e romarias populares concelhias, a implementação de 

percursos pedestres/cicláveis, a via romana de Braga a Tui, a recuperação do 

Caminho de Santiago, a criação do clube náutico, do Campo de Golfe, do Centro 

Hípico de Calvelo e o Centro Equestre, o Museu dos Terceiros e o Museu Rural, o 
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teatro Diogo Bernardes mas também a criação da Paisagem Protegida das Lagoas 

de Bertiandos e S. Pedro d’ Arcos e actividades associadas, a qualificação das 

margens do Lima e do centro histórico de Ponte de Lima, têm tido reflexos na 

diversidade da oferta cultural e desportiva que o concelho tem para oferecer, 

criando uma dinâmica de desenvolvimento local, com reflexos também na 

qualidade de vida das populações locais. 

 

Ligado directamente com a cultura, o património etnográfico local, encontra-se 

fortemente relacionado com a ruralidade, imagem típica do concelho e que 

apresenta marcas de um passado rico, em que as associações culturais, grupos 

etnográficos, artesãos, camponeses e a população em geral tem procurado manter 

e passar de geração em geração. No concelho, importa destacar o Museu Rural, 

instalado num imóvel com valor arquitectónico, que apresenta exposições sobre as 

formas tradicionais de exploração do linho, vinho e do milho com os respectivos 

utensílios, mas também os artesãos que vão criando peças de mobiliário rústico, de 

tecelagem manual, de rendas e bordados, de cestaria e tanoaria, de pedra e 

latoaria, expostos e vendidos nas feiras e romarias locais, com destaque para as 

centenárias Feiras Novas. Os ranchos folclóricos locais promovem ainda o vestuário 

tradicional, bem como a oralidade ligadas as práticas agrícolas que se vão 

perpetuando nos seus cantares. O património arquitectónico, apresenta também 

uma marca importante no concelho, sobretudo aqueles ligados ao mundo rural, 

como os solares, os moinhos, azenhas, lagares de azeite, serrações, muros rurais 

em alvenaria (de divisão das propriedades agrícolas) e outros elementos 

arquitectónicos vernaculares.   

 

4.7.4 - Saúde Pública 
 

No capítulo da saúde, a proximidade à sede do concelho permite suprir as 

necessidades da população de Arcozelo. Nesta freguesia, existe uma farmácia, mas 

as restantes necessidades são supridas pelo Hospital Conde de Bertiandos (Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho, EPE) e pelo Centro de Saúde de Ponte de Lima. Em 

termos estatísticos pode-se referir que em Ponte de Lima o número de enfermeiros 

por 1000 habitantes é de 4,1 e o número de médicos por 1000 habitantes é de 1,6 

em 2009, correspondendo a uma ligeira melhoria em relação a 2008, mas ainda 

aquém do verificado na sub-região Minho-Lima, sobretudo no que aos médicos diz 

respeito. A proximidade da área de intervenção, com a vila de Ponte de Lima, 
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permite um rápido acesso, por parte dos serviços de transportes de emergência 

existentes na sede de concelho, ao hospital local.  

 

Quadro 19 - Indicadores de Saúde 

Minho-Lima Ponte de Lima 
Indicador 

2008 2009 2008 2009 
Médicos por 1000 habitantes 2,6 2,6 1,5 1,6 

Enfermeiros por 1000 habitantes 5,2 5,6 3,8 4,5 

Fonte: INE, I.P. - Anuário Estatístico da Região Norte 2008 e 2009 

 

 

4.7.5 - Acessibilidades e Mobilidade 
 

Arcozelo é servida pelo I.P9/A27 (Viana do Castelo/Ponte da Barca), com um nó de 

acesso na freguesia, pela E.N.201 que a atravessa longitudinalmente e permite o 

acesso à anterior, pela EN306 que liga a Paredes de Coura e pela EN202 que liga a 

freguesia ao litoral (Viana do Castelo). 

 

A área de intervenção encontra-se servida por boas acessibilidades, nomeadamente 

pelo caminho municipal de acesso à EN306 que permite um rápido acesso à A27 e a 

EM523 que permite rapidamente chegar ao centro da vila de Ponte de Lima, acesso 

garantido pela Ponte Velha de forma pedonal ou pela ponte de Nossa Sr.ª da Guia 

para acesso automóvel. 
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Foto 8 - Aspecto da via de acesso à área de intervenção (à esquerda) 

 

No concelho a população gasta em média 21,40 minutos em deslocações (dados de 

2001), o que comparado com a Região Norte, Ponte de Lima apresenta valores 45 

superiores. Na freguesia de Arcozelo o cenário não é tão problemático, no entanto 

não deve ser descurado o facto de que a média desta freguesia é superior à média 

da sub-região Minho-Lima, apresentando uma média de 18,99 minutos de duração 

em movimentos pendulares. 

 

Apesar do aumento da taxa de utilização do automóvel ligeiro próprio, os 

movimentos pendulares da população são, também, assegurados pelos transportes 

públicos regulares que o concelho dispõe, centralizados no Centro de Camionagem 

de Ponte de Lima (autocarros), e assegurados pelas empresas Auto Viação Minho, 

Esteves, Braga & Andrea Lda, Trandev Lda, Auto Viação Cura Lda, Auto Viação do 

Minho Lda e Courense Lda, beneficiando a área de intervenção da proximidade da 

localização deste equipamento. O fluxograma seguinte permite ver quais as 

principais direcções dos transportes públicos rodoviários e quais a sua frequência, 

sendo de concluir que a metade sul do concelho encontra-se melhor servida, sendo 

as carreiras com destino a Viana do Castelo as mais regulares. 
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Figura 22 - Fluxograma das carreiras de transportes públicos rodoviários no 

concelho de Ponte de Lima (Fonte: PDM P.Lima – DHVTecnopor) 

 

 

No âmbito do projecto do parque de campismo de Ponte de Lima, a Câmara 

Municipal realizou um Estudo de Tráfego, onde se procedeu à contagem de tráfego 

na área de influência do projecto (na EN 201 Km 33 + 250 E) recorrendo aos 

seguintes parâmetros: 
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o 2 Dias para recolha de informação. Um dia útil: 6ª-feira dia 20 de Janeiro de 

2012 e Domingo dia 22 Janeiro de 2012  

o Horário: 16:00 - 19:00, períodos de 15 minutos 

o 3 Operadores 

o Duas categorias de veículos: veículos ligeiros e veículos pesados 

 

Figura 23 - localização do Posto de Contagem e o esquema de movimentos contabilizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudo de tráfego – CM Ponte de Lima 

 

Assim os resultados permitiram contabilizar um total de 1331 veículos (1291 

ligeiros, 40 pesados) sentido A/B, com valores semelhantes no sentido inverso, 

ambos calculados na sexta-feira. Nesse mesmo dia os valores contagem entre B/C 

e A/C, situaram-se abaixo dos 30 veículos, valores idênticos aos verificados na 

contagem de Domingo. Nesse dia foram apurados valores de 1313 veículos (1312 

ligeiros e 1 pesado) no sentido A/B, e 1112 de B/A sem qualquer contagem de 

pesados. 

 

4.8 - Paisagem 
 

Método 

Para este descritor recorremos a um conjunto de bibliografia, como “Contributos 

para a Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental”, “As 

B 

A 

C 
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Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima” o PDM de Ponte de Lima, que 

abordam este tema e que permitem a sua caracterização à escala macro e micro. 

São inúmeros os estudos publicados que definem unidades de paisagem para o país 

e para o concelho.  

 

Caracterização 

 

O estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem de 

Portugal Continental”, recorreu à conjugação de dimensões que incluem identidade, 

coerência de usos, riqueza biológica, raridade dos elementos e a sensação 

provocada no observador, tendo chegado a um conjunto de unidades de paisagem. 

A região onde se insere Ponte de Lima, integra o grupo de unidades de paisagem 

denominada de Entre Douro e Minho, subdividida por sua vez em 12 unidades de 

paisagem, caracterizadas por serem relativamente homogéneas, apresentando um 

padrão específico que se repete no seu interior, diferenciando-as das outras 

unidades envolventes. A área de intervenção, encontra-se enquadrada na unidade 

de paisagem 3 – Vale do Lima em que o carácter da paisagem “reside 

essencialmente na morfologia do vale; na profusão dos verdes e no apertado 

mosaico agrícola; no povoamento disperso coexistindo com notáveis centros 

urbanos; na presença constante e pujante da água, no numeroso, diversificado e 

interessantíssimo património construído disseminado no vale;”. Este estudo destaca 

a elevada identidade desta unidade de paisagem, como resultado de um notável 

conteúdo histórico-cultural, com uma coerência de usos no seu interior, razoável, e 

uma média riqueza biológica, devido sobretudo á presença de uma policultura não 

muito agressiva em termos ambientais, áreas com pastagens e matos equilibradas 

quanto ás espécies e superfícies, com numerosas galerias ripícolas nas margens de 

linhas de água satisfatoriamente conservadas, o que entre outras características é 

considerada, no estudo, como tendo uma riqueza biológica média a alta.  

 

No PDM em vigor no concelho de Ponte de Lima, um dos capítulos do relatório de 

caracterização é dedicado à paisagem local. Aí pode-se ler que a partir do 

cruzamento de várias variáveis (geomorfologia, clima, vegetação intervenção do 

homem), foram delimitadas um conjunto de 7 unidades de paisagem, localizando-

se três delas a norte do rio Lima, correspondendo de um modo geral às bacias 

hidrográficas dos seus principais afluentes e quatro a sul, estando seis do total na 

bacia do Lima e uma na do Neiva. Em relação à área de intervenção, esta localiza-

se na Unidade 2 e está dividida em duas subunidades A e B, correspondendo à 
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bacia hidrográfica do rio Labruja, tendo relação visual com a subunidade 5A, que 

corresponde à vila de Ponte de Lima. “A Subunidade 2A é uma paisagem de 

montanha na sua parte mais a montante, que se vai aplanando até desaguar no rio 

Lima”, próximo da área de localização do projecto. “É por esta unidade que a auto-

estrada A3 [e A27] passa a norte do concelho, causando um grande impacto visual, 

principalmente na passagem do colo dos vales dos rios Lima e Coura”. Refere ainda 

que é na Subunidade 5A “que se situa a vila de Ponte de Lima, com a sua mancha 

urbana e com um monte com um bom domínio sobre a paisagem, o monte de Stª 

Maria Madalena. Esta subunidade tem uma forte relação com a subunidade de 

paisagem 2A, pelo que a valorização da vila de Ponte de Lima, passa também pela 

valorização da unidade de paisagem que com ela está relacionada”. 

 

Numa outra publicação mais recente, nomeadamente “As Condições Naturais e o 

Território de Ponte de Lima”, a paisagem local também foi agrupada em unidades 

que resultaram da heterogeneidade espacial que o concelho alberga. Para a 

delimitação das unidades de paisagem, foram tidos em consideração “os agregados 

territoriais formados pela matriz da paisagem (ocupação e uso do solo, 

fragmentação e diversidade da paisagem), assim como algumas das condições 

físicas, intrínsecas ao território, que condicionam o seu desenvolvimento (solos 

dominantes, hipsometria, geologia e disponibilidade de água).” Das quatro 

unidades estruturantes delimitadas, designadamente as áreas de altitude, as áreas 

de encosta, as áreas de vale aluvionar, e as áreas de inicio de encosta e espaços 

urbanos, as duas últimas encontram-se representadas na área de intervenção. 
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Figura 24 – Unidades de Paisagem em Ponte de Lima 
 

 

Fonte: As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima (p.264) 

 

As áreas de vale aluvionar, são caracterizadas por declives suaves, sendo ainda, 

em termos litológicas áreas de aluviões e depósitos de praias antigas, que 

conjugados com o tipo de solo associado, apresentam boa aptidão agrícola. 

Apresentam ainda como características um risco de cheia e uma saturação de água 

no solo, com variabilidade ao longo do ano. São áreas culturalmente relacionadas 

com culturas agrícolas anuais e com áreas urbanas contíguas.  

 

Área de intervenção 
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Na contiguidade desta unidade de paisagem, numa área de transição para a 

paisagem de encosta, encontram-se as áreas de inicio de encosta e espaços 

urbanos, caracterizados pelos seus declives pouco ou medianamente acidentados, 

onde predominam os granitos e os xistos, favorecendo por estes motivos, uma 

ocupação urbana, afastada do risco de cheia do vale mas próximas do sistema 

agrícola e do sistema florestal a montante.   

 

Relativamente à área de intervenção, na sua metade oriental a unidade de 

paisagem presente é o vale aluvionar, enquanto a metade ocidental é caracterizada 

pela unidade paisagística de início de encosta e espaços urbanos. 

 

Foto 9 - Área de intervenção 

 
Vale de aluvião – 1º plano; 

Áreas de início de encosta e espaços urbanos – 2º plano 
 

As condições naturais condicionaram e condicionam a distribuição dos factores 

biológicos e antrópicos, levando a um processo de diferenciação espacial e temporal 

do território, com reflexos na paisagem local. 

 

A área de intervenção, próxima dos rios Labruja, rio Lima e da sua planície aluvial, 

marca ancora desta paisagem de matriz tradicional/rural, com a sua quinta 

albergando a sua casa para habitação, com o campo cultivado por um caseiro, 
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coberto geralmente por milho associado a vinha de bordadura, em que se observa 

nas proximidades uma faixa arborizada coincidente com as margens das linhas de 

água e onde se observam, num plano mais distante, as serras vizinhas mais ou 

menos cobertas por vegetação, seguiu (a área de intervenção) a tendência do 

abandono dos campos agrícolas com consequências ao nível da degradação da 

paisagem, passando a ser uma área de incultos, com o abandono das suas 

edificações, vendo também um alterar da paisagem circundante, sobretudo nas 

propriedades rurais vizinhas, com uma maior urbanização das suas fronteiras a sul. 

 

São vários os documentos publicados, que caracterizam a evolução deste território 

uns numa escala mais regional outros mais local, variando a perspectiva de acordo 

com os autores, mas tendo sempre o rio Lima como elemento paisagístico central. 

A paisagem local apresenta um carácter dinâmico, uma vez que no geral e neste 

caso em particular a paisagem tem vindo a evoluir, apresentando um dinamismo 

próprio e constante, sendo sobretudo influenciada pela acção do Homem. 

 

4.9 - Ordenamento do Território 
 

Método 

Para este descritor, que procede à caracterização da situação actual, no que se 

refere aos instrumentos de planeamento e ordenamento do território, bem como às 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, abrangidas pelo 

projecto, procurou-se identificar os IGT e as condicionantes legais existentes no 

local, recorreu-se aos serviços da Câmara Municipal de Ponte de Lima, que nos 

forneceu dados em formato vectorial e outros elementos, como por exemplo os 

pareceres emitidos por diferentes entidades, mas também ao SIG municipal, 

alojado na página Web da autarquia, para acesso ao PU da vila de Ponte de Lima, e 

ainda legislação específica, bem como a memória descritiva do projecto e uma 

deslocação ao campo. 

 

Caracterização 

“A articulação das estratégias de ordenamento territorial determinadas pela 

prossecução dos interesses públicos com expressão territorial impõe ao Estado e às 
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Autarquias locais o dever de coordenação das respectivas intervenções em matéria 

de gestão territorial23”. 

 

Assim, a elaboração do presente projecto obriga a identificar e ponderar, nos 

diversos âmbitos, os planos, programas e projectos, da iniciativa da administração 

pública, com incidência na área que respeitam, de forma a assegurar as necessárias 

compatibilizações. 

No sentido de alcançar esse objectivo, e de acordo com o estabelecido na LBOTU24 

e no respectivo RJIGT25, o sistema de gestão territorial articula os diversos 

instrumentos de gestão territorial organizando-os de acordo com o seu âmbito e os 

seus objectivos específicos: 

- Instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, 

que traduzem as grandes opções com relevância para a organização do 

território (Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

Planos Regionais de Ordenamento do Território, Planos Intermunicipais de 

Ordenamento do Território); 

- Instrumentos de planeamento territorial, de natureza regulamentar, 

estabelecem o regime de uso do solo (Planos Municipais de Ordenamento do 

Território, designadamente Plano Director Municipal, Plano de Urbanização e 

Plano de Pormenor); 

- Instrumentos de política sectorial, programam ou concretizam as 

políticas de desenvolvimento económico e social (designadamente Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, Planos de Bacias Hidrográficas, Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal, Plano Rodoviário Nacional); 

- Instrumentos de natureza especial, de salvaguarda de princípios 

fundamentais do programa nacional de ordenamento do território (Plano de 

Ordenamento das Áreas Protegidas, Plano de Ordenamento das Albufeiras, 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira). 

De referir ainda que os instrumentos de planeamento territorial e os 

instrumentos de natureza especial vinculam as entidades públicas e também os 

                                                 
23 Nº 1 do artigo 20º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
24 Lei de Bases do Ordenamento do território e Urbanismo, Lei 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei 
nº 54/2007, de 31 de Agosto. 
25 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto –Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto –Lei nº 46/2009, de 2o de Fevereiro. 
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particulares. Os restantes vinculam apenas as entidades públicas. 

Desta forma, a pesquisa efectuada, procede de modo exaustivo à identificação 

dos instrumentos gestão territorial que incidem sobre a área do projecto, 

descrevendo-se nos pontos seguintes a sistematização dos mesmos. 

4.9.1 - Instrumentos de Gestão Territorial 

     - Instrumentos de desenvolvimento territorial/Âmbito Nacional: 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado 

pela Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro e estabelece: 

• As grandes opções para a organização do território nacional; 

• O quadro de referência para a elaboração dos demais IGT; 

• E constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros 

para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT é constituído pelo Relatório que: 

- Traça diagnóstico e perspectiva da posição de Portugal e da organização, 

tendências e desempenho do território; 

- Procede à avaliação do contexto territorial e traça Orientações 

Estratégicas para as diversas Regiões e espaços Sub-regionais; 

- Apresenta a Visão Estratégica e o Modelo Territorial orientadores da 

política de Ordenamento do Território, traçando o quadro de referência para 

os vários instrumentos de gestão territorial. 

E pelo Programa de Acção que: 

- Define as Orientações Gerais da política; 

-Apresenta Programa das Políticas - Define Objectivos Estratégicos; 

Objectivos Específicos e estabelece Medidas Prioritárias. 

- Estabelece as Directrizes para Instrumentos de Gestão Territorial. 

O Modelo Territorial é ilustrado em três figuras que representam os seus pilares:  
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- Prevenção e gestão de riscos;  

- Sistemas de conservação e gestão sustentável dos recursos naturais e dos 

espaços agro-florestais; 

- Sistema urbano, acessibilidades e povoamento. 

 

Figura 25 - Sistema Urbano e Acessibilidades em Portugal Continental 

 
Fonte: Relatório do PNPOT, 2006 

 

- Instrumentos de política sectorial/Âmbito Nacional: 

Plano de Bacia Hidrográfica do Lima (PBHL), aprovado pelo Decreto Regulamentar 

nº 11/2002, DR nº 57, de 8 de Março de 2002. 
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O PBH do Lima incide territorialmente sobre a bacia hidrográfica do rio Lima, que 

tem por objectivo apresentar um diagnóstico da situação existente, definir os 

objectivos ambientais de curto, médio e longo prazos, delinear propostas de 

medidas e acções, e estabelecer a programação física, financeira e institucional das 

medidas e acções seleccionadas, tendo em vista a prossecução de uma política 

coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos, bem como definir normas de 

orientação com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados.   

 

Figura 26 - Bacia Hidrográfica do Rio Lima 

 
Fonte: Publicação do PBH Lima, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 11/2002, DR nº 57, de 8 de 

Março de 2002, p. 1946. 

Foram, então definidos, no âmbito da elaboração do PBH do Lima, um conjunto de 

objectivos estratégicos e operacionais que abrangem diversas áreas e que têm em 

vista a resolução dos problemas diagnosticados e as necessárias alterações 

estruturais para uma correcta política de gestão dos recursos hídricos: 

- Protecção das águas e controlo da poluição; 

-Gestão da procura. Abastecimento de água às populações e actividades 

económicas; 

- Protecção da natureza; 
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- Protecção contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição; 

- Valorização económica e social dos recursos hídricos; 

- Articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico; 

- Quadros normativo e institucional; 

- Sistema económico-financeiro; 

- Informação e participação das populações; 

- Aprofundamento do conhecimento dos recursos hídricos. 

  - Instrumentos de planeamento territorial/Âmbito Municipal: 

Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima, aprovado pela Declaração n.º 

147/2008, de 16/04, publicado no DR nº 75 –II Série. 

O PU da Vila de Ponte de Lima, que enquadra o presente projecto, tem como 

objectivo definir a organização espacial da área da Vila de Ponte de Lima e 

freguesias contíguas, constituindo objectivos específicos: 

- a preservação das áreas naturais que integram a estrutura ecológica 

municipal; 

- a delimitação das áreas destinadas a equipamentos de utilização colectiva; 

- a definição de parâmetros urbanísticos para as áreas edificáveis; 

- o estabelecimento de regras para a utilização do solo rural. 

Confirma-se, assim a adequação do desenvolvimento do presente projecto, às 

estratégias definidas também pelo Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima. 

Nota: A área do projecto, tendo sido inicialmente prevista no Plano Director 

Municipal de Ponte de Lima, publicado através da RCM Nº 81/2005, de 31 de 

Março26, como área integrada no Espaço Urbano e Urbanizável e incluída na 

categoria “Área de Equipamento Urbano”, após a publicação do Plano de 

Urbanização da Vila de Ponte de Lima, através da publicação da Declaração n.º 

147/2008, de 16/0427, deixa de ser o instrumento em vigor para aquele território, 

uma vez que a área do projecto “Acqua Limia Camping” integra o limite de 

intervenção do referido Plano de Urbanização (PU). 

                                                 
26 Publicado no DR nº 63-I Série-B. 
27 Publicado no DR nº 75 –II Série. 
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Figura 27 - Extracto da Planta de Zonamento do PU de Ponte de Lima 

(com a implantação do projecto) 

 
 

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design (Novembro 2011) 
 

Nessa Planta de Zonamento, a área de intervenção do projecto encontra-se 

classificação como “Equipamentos de Utilização Colectiva”, enquadrando-se na sub-

categoria “Projecto de Valorização das Margens do Rio Lima”.  

 

No que se refere às disposições aplicáveis à categoria de “Equipamentos de 

Utilização Colectiva”, o Regulamento do PU, no seu articulado, prevê na secção III 

o seguinte: 
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No que se refere à Planta de Condicionantes que espacializa as Servidões 

Administrativas e as Restrições de Utilidade Pública em vigor para a área de 

intervenção, apresentamos seguidamente a sistematização das mesmas. 

4.9.2 - Condicionantes ao Uso do Solo  
 

As condicionantes ao uso do solo, espacializadas do Plano de Urbanização da Vila 

de Ponte de Lima, dizem respeito às Servidões Urbanísticas e Restrições de 

Utilidade Pública e, no presente caso, à protecção dos Recursos Naturais: Recursos 

Agrícolas e Recursos Ecológicos; do Património Edificado e das Infraestruturas: 

Rede Eléctrica e Estradas e Caminhos Municipais. 

Extracto da Planta de Condicionantes do PU da Vila de Ponte de Lima 

 
Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design (Novembro 2011) 
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Recursos Naturais 

 

Recursos Agrícolas - A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é uma restrição de utilidade 

pública. O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 73/2009, 

de 31 de Março, aplicando-se um regime territorial especial, que condiciona a 

utilização não agrícola do solo, identificando-se as utilizações permitidas tendo e 

conta os objectivos da RAN nos vários tipos de terras e solos que a integram28. 

 

A RAN é constituída pelo conjunto das áreas que em termos agro-climáticos, 

geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade 

agrícola29, tendo, entre outros, os seguintes objectivos30:  

- Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 

desenvolvimento da actividade agrícola; 

-  Contribuir para o desenvolvimento sustentável da actividade agrícola; 

-  Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o 

ordenamento do território; 

                                                 
28 Nº 2 do Artigo 2º do DL nº 73/2009, de 31 de Março. 
29 Nº 1 do Artigo 2º do DL nº 73/2009, de 31 de Março. 
30 Artigo 4º do DL nº 73/2009, de 31 de Março. 
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-  Contribuir para a preservação dos recursos naturais31. 

-  Contribuir para  a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental 

de Conservação da Natureza. 

 

Figura 28 - Área do Projecto coincidente com RAN 

 
Elaboração própria a partir das condicionantes do PU de Ponte de Lima 

 

A área de implantação do “Acqua Limia Camping”, sobrepõe-se em grande parte à 

RAN, pelo que de acordo o seu regime, terá que ser solicitada à tutela, a utilização 

não agrícola deste território, apresentando esta parcela um tipo de solos com 

aptidão agrícola elevada e florestal mediana, sendo uma área com cerca de 30304 

m2. 

Recursos ecológicos: REN e Zonas Ameaçadas pelas Cheias, que integram a REN. A 

Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma restrição de utilidade pública. O regime 

jurídico da REN encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, 

rectificado pela Declaração de Rectificação nº 63-B/2008, de 21 de Outubro. À REN 

aplica-se um regime territorial especial que condiciona a ocupação, uso e 

transformação do solo identificando os usos e acções compatíveis com os objectivos 

                                                 
31Cit. - DGOTDU - Servidões e Restrições de Utilidade Pública, Lisboa:DGOTDU, p. 6 
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da REN nos vários sistemas que a integram32. 

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por 

objectivos, nomeadamente: 

- Proteger os recursos naturais água e solo que asseguram bens e serviços 

ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades humanas, 

salvaguardando os sistemas biofísicos associados ao litoral e ao ciclo 

hidrológico terrestre; 

- Contribuir para a coerência ecológica e para a conectividade entre as áreas 

nucleares da Rede Fundamental de Conservação da Natureza. 

 

Figura 29 - Área do Projecto coincidente com REN e Zona Ameaçada pelas Cheias 

 
 Elaboração própria a partir das condicionantes do PU de Ponte de Lima 

A área de implantação do “Acqua Limia Camping”, ocupa uma parcela importante 

da REN, correspondendo a 31770 m2, estando também sujeita a risco de cheia, 

numa extensão um pouco maior, na ordem dos 35295 m2. 

 

                                                 
32 Nº 2 do Artigo 2º do DL nº 166/2008, de 21 de Outubro. 
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Património Edificado 

De acordo com o estabelecido na lei33, os bens imóveis classificados como 

monumento nacional beneficiam de uma zona especial de protecção, onde é 

indicada a área sujeita a servidão e os encargos por ela impostos, podendo incluir 

zona non aedificandi. 

A classificação de um bem cultural imóvel impõe restrições de utilidade pública 

sobre o imóvel e servidões administrativas sobre a área envolvente34. 

 

Figura 30 - Área do Projecto coincidente com ZEP da Ponte sobre o Lima 

  
Elaboração própria a partir das condicionantes do PU de Ponte de Lima 

A área do projecto integra na sua totalidade a Zona Especial de Protecção35 à Ponte 

sobre o Lima36, que se encontra classificada como Monumento Nacional (MN), por 

Decreto de 16 de Junho de 1910, estando a área de intervenção já fora das Zonas 

de Protecção existentes na envolvente. 
                                                 
33 Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro e Decreto-lei nº 309/2009, de 23 de Outubro.  
34 DGOTDU - Servidões administrativas e Restrições de utilidade pública, edição digital, 2.1. Imóveis 
classificados, 2011. 
35 Fonte: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=424 
36ZEP e ZP publicada por Portaria nº 721/77 de 21 de Novembro, no Diário da República nº 269, Série I 
de 21 Novembro 1977. 
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Infraestruturas 

Rede Eléctrica 

Ao nível da constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas 

de distribuição de energia eléctrica o regime aplicável é o instituído pelo Decreto-

Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro e no Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de Agosto, 

no Decreto-Lei nº 43 335, de 19 de Novembro de 1960 e no Decreto-Lei nº 26 852, 

de 30 de Julho de 1936. 

De acordo com o previsto no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de 

Alta Tensão37, as instalações eléctricas devem garantir afastamentos mínimos de 

modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens 

materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou 

particulares, nem afectar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas 

de energia ou de telecomunicações, ou causar danos às canalizações de água, gás 

ou outras. 

Os afastamentos mínimos resultantes da aplicação da lei são restrições que devem 

ser observadas no acto de licenciamento de edificações a localizar na proximidade 

das linhas eléctricas já existentes. 

                                                 
37 Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro. 
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Foto 10 - Poste no limite da área de 
intervenção 

 

Foto 11 - Passagem aérea 

 

A área do projecto é atravessada por uma linha eléctrica de Média Tensão, 

existindo uma estrutura de transporte de energia (poste) dentro da área de 

intervenção, mais precisamente no limite oeste desta. 

 

Rede Viária 

A área do projecto é servida pela EM 523 e por um Caminho Municipal, pelo que a 

constituição das respectivas servidões se rege pelo regime da Lei nº 2110, de 10 de 

Agosto de 1961, Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
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Figura 31 - Localização da EM 523 em relação ao Projecto 

  
Elaboração própria a partir das condicionantes do PU de Ponte de Lima 

 

 

4.10 - Ambiente Sonoro 

 

Método 

Para este descritor, que segue uma metodologia própria, foi elaborado um estudo 

da responsabilidade da empresa COLMUS – Consultoria em Qualidade e Ambiente, 

Lda., que teve por objectivo, entre outros, a caracterização acústica da zona onde 

se projecta instalar o Parque de Campismo, sendo o mesmo parte integrante deste 

EIA, encontrando-se em anexo. 

 

A caracterização do ambiente sonoro foi feita por meio de medições dos níveis 

sonoros in situ nos limites do local de instalação do empreendimento, junto do 

receptor sensível mais próximo a norte e no extremo a nascente próximo da 

EM523.  

 

Realizaram-se contagens de tráfego em simultâneo com a medição dos níveis 

sonoros nos 3 períodos de referência para validar o modelo de cálculo da 

propagação sonora do software de acústica utilizado para a elaboração dos mapas 

e ruído da zona em estudo. 
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Fez-se ainda a recolha dos níveis sonoros em dois locais próximas das principais 

vias de tráfego rodoviário para caracterização dessas fontes e verificação dos 

mapas de ruído. 

 

O modelo de cálculo da propagação sonora foi elaborado com base na cartografia 

do local e da caracterização das fontes de ruído, e produziram-se mapas de ruído 

para cada um dos períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), a partir 

dos quais se calculou o mapa de ruído para o indicador de incómodo global Lden,. 

 

 

Caracterização 

 

O empreendimento será construído na Quinta de Antepaço na Freguesia de 

Arcozelo, com acesso pela EN201 ao Km 33+250 E. Actualmente, o ambiente 

acústico no local é condicionado fundamentalmente pelo ruído proveniente das vias 

de tráfego rodoviário, em especial da referida EN201 e acesso às habitações no 

lugar de Sabadão e de Antepaço. 

 

O ambiente acústico no local foi caracterizado através de medições dos níveis 

sonoros in situ, realizadas em Fevereiro de 2012, durante os períodos de referência 

diurno, entardecer e nocturno, por amostragens de duração adequada e em 

condições consideradas representativas da actividade local e apresentadas em 

relatório próprio (ver anexo 263-12-PCP). 

 

Assim, os valores dos níveis sonoros medidos e apresentados no Quadro 1, foram 

obtidos em posições representativas dos locais com interesse (ver figura seguinte), 

com várias medições em diferentes horas do dia, nos 3 períodos de referência. 
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Figura 32 - Localização dos pontos de medição (A, B, EN201 e L Sabadães). 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro - COLMUS 

 

Dadas as características do local e das fontes ruidosas consideradas (vias de 

tráfego rodoviário), podemos prever que os níveis sonoros apercebidos no local não 

sofrerão alterações significativas ao longo do ano, estando condicionados por 

variações dos volumes de tráfego e direcção/velocidade do vento. 
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Quadro 20 - Níveis sonoros medidos, LAeq, do Ruído Ambiente (Fevereiro 2012) 

(1), (2) 

LOCAL Período 
referência Dia Hora 

início 
Tempo 

medição 
LAeq 
(dB) 

LAeq 
médio Lden 

8-2-2012 11:20 30’ 50,7 

8-2-2012 15:02 30’ 50,5 Diurno 

18-2-2012 16:17 30’ 52,9 

52 

8-2-2012 21:38 30’ 46,4 
Entardecer 

18-2-2012 21:13 30’ 47,1 
47 

8-2-2012 23:53 30’ 43,1 

A 

Nocturno 
18-2-2012 23:08 30’ 44,0 

44 

53 

8-2-2012 13:34 30’ 50,4 

8-2-2012 15:44 30’ 50,3 Diurno 

18-2-2012 17:23 30’ 48,7 

50 

8-2-2012 20:52 30’ 44,8 
Entardecer 

18-2-2012 20:14 30’ 43,1 
44 

8-2-2012 23:06 30’ 39,2 

B 

Nocturno 
18-2-2012 23:56 30’ 38,4 

39 

49 

(1) Ver localização dos “Pontos de Medição” na figura anterior. 

(2) Relatório de ensaios anexo ao relatório “EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro – 
COLMUS”  
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro - COLMUS 

 
 

Os mapas de ruído da área envolvente do futuro empreendimento apresentam 

graficamente a distribuição dos níveis sonoros para a situação actual, permitindo a 

apreciação global e expedita das fontes de ruído e do ambiente acústico exterior 

junto dos receptores sensíveis. 

 

Os mapas de ruído obtidos pelo cálculo da propagação sonora e que traduzem os 

níveis sonoros no local para a situação actual (ano 2012), são os apresentados nas 

figuras seguintes, sendo a primeira a referente ao indicador global Lden e a 

segunda para o indicador Ln do período nocturno. 

 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

129 

Figura 33 - Mapa de Ruído - Período Lden 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro - COLMUS 

 

Figura 34 - Mapa de Ruído - Período Ln 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro – COLMUS 
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Dos resultados obtidos nas medições in situ nos locais de interesse para o presente 

estudo, podemos concluir que o ambiente acústico é essencialmente influenciado 

pelo ruído do tráfego rodoviário na EN201 e pelas vias que circundam o terreno em 

avaliação a poente (acesso à EN201) e a nascente EM523. 

 

O Regulamento Geral do Ruído estabelece no artigo 11º os valores limite de 

exposição ao ruído dos receptores sensíveis, em função da classificação da zona 

como sensível ou mista. No caso em apreciação, a Câmara Municipal de Ponte de 

Lima fez a classificação da zona como “zona mista”. Para esta classificação de zona 

do ponto de vista acústico, para efeitos do critério de exposição máxima ao ruído a 

que devem ficar sujeitos os receptores sensíveis na sua proximidade, 

consideraram-se os limites previstos no artigo 11º do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 

de Janeiro, de Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Quadro 21 - Critério dos valores limites de exposição 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro – COLMUS 

 

Pela análise dos mapas de ruído da situação actual (Figura 31 e 32) referentes aos 

indicadores Lden e Ln, constatamos que o ambiente acústico nas moradias mais 

próximas do futuro empreendimento é pouco perturbado com níveis sonoros de 

Lden<60 dB(A) e Ln< 50 dB(A), pelo que cumpre os limites regulamentares de 

Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 dB(A) fixados no Regulamento Geral do Ruído para 

uma zona mista. 
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4.11 - Qualidade do Ar 
 

Método 

Para a caracterização deste descritor foram analisados dados disponibilizados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da base de dados sobre a 

Qualidade do Ar – QualAr (QualAr, 2012) e do levantamento de Emissões de 

Poluentes Atmosféricos por Concelho (APA, 2011). Foram ainda analisados os dados 

publicados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte no 

Relatório de Análise Estatística dos Dados de Qualidade do Ar da Região Norte, de 

2010 (CCDRN, 2011). 

 

 

Caracterização 

 

Uma vez que na área de implantação do parque de campismo, nem na sua 

envolvente, se encontram estações de monitorização da Rede Nacional a avaliação 

da qualidade do ar não é específica para a área do projecto no entanto, recorreu-se 

à informação disponível para a estação mais próxima do local. 

 

O concelho de Ponte de Lima é abrangido pela rede de monitorização da qualidade 

de ar do Norte, tendo como estação de medição da qualidade de ar mais próxima a 

estação da Senhora do Minho, no concelho de Viana do Castelo. 

Tratando-se de uma estação rural de fundo as medições aqui realizadas são 

representativas para áreas de vários km2, em redor da própria instalação, e não se 

verifica a influência directa de emissões de nenhuma fonte em particular. 

 

Esta estação mede Óxidos de Azoto (NOx); Partículas inaláveis <10 dm; Partículas 

<2,5 dm (PM2,5), e Ozono (O3), desde Março de 2005. 
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Foto 12 - Estação de medição da qualidade do ar da Senhora do Minho, concelho de 
Viana do Castelo (Fonte: CCDRN, 2011). 

 

 

Quadro 22 - Características da estação da Senhora do Minho 

Data de início das medições 2005-03-11 
Tipo de Ambiente Rural 
Tipo de Influência Fundo 
Zona Norte Litoral 
Rua Alto do Monte, Senhora do Minho 
Freguesia Montaria 
Concelho Viana do Castelo 
Coordenadas Geográficas 
WGS84 

Latitude:41°48'08'' 
Longitude:8°41'38'' 

Altitude (m) 777 
Rede Rede de Qualidade do Ar do Norte 

Instituição 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

Contacto 226 086 300 
(Fonte: QualAr, 2012) 

 

Para a contabilização do total de emissões atmosféricas produzidas em Ponte de 

Lima foram utilizados os dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, no inventário de Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho, 

referentes ao ano de 2009, e que contabilizam óxidos de enxofre (SOx), dióxido de 

azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), metano (CH4), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), amónia 

(NH3), Partículas inaláveis <10 dm (PM10), chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio 

(Hg) e metano (CH4). 

 

Índices de qualidade do ar 

O índice de qualidade do ar (IQAr) resulta da média aritmética, calculada para cada 

um dos seguintes poluentes: 
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- Dióxido de azoto (NO2) - médias horárias 

- Dióxido de enxofre (SO2) - médias horárias 

- Ozono (O3) - médias horárias 

- Monóxido de carbono (CO) - médias de 8 horas consecutivas 

- Partículas inaláveis (PM10) - média diária 

 

Estes poluentes são medidos nas diversas estações instaladas nesta zona e os 

valores assim determinados são comparados com as gamas de concentrações 

associadas a uma escala que varia entre Muito Bom e Mau, de acordo com os 

valores limite fixados para cada poluente e as margens de tolerância e respectiva 

diminuição até 2005 ou 2010, consoante o caso. 

 

Quadro 23 - Classificação do IQAr para o ano 2010 

 Poluente atmosférico (µg/m3) 

CO NO2 O3 PM10 SO2 Classificação 
IQAr Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 -- 400 -- 240 -- 120 -- 500 -- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 
Fonte: QualAr, 2012 
 

O grau de degradação da qualidade do ar depende da pior classificação verificada 

entre os diferentes poluentes considerados, pelo que o IQAr será definido a partir 

do poluente que apresentar pior classificação. 

 

Uma vez que a qualidade do ar afecta a saúde das populações, em particular os 

grupos sensíveis como crianças, idosos e doentes asmáticos, a análise do IQAr tem 

a si associados alguns conselhos de saúde em função das condições meteorológicas 

normalmente associadas: 
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Tabela 1 - Conselhos de saúde em função do IQAr e das condições climatéricas: 

Classificação 
IQAr Condições Climatéricas Conselhos de Saúde 

Mau 

- Anticiclone com vento fraco; 
- Estabilidade prolongada; 
- Depressão do norte de África 
com uma corrente de SE no 
continente transportando poeiras 
do deserto; 
- Ozono: forte radiação / tempo 
quente contínuo. 

Todos os adultos devem evitar 
esforços físicos ao ar livre. Os 
grupos sensíveis (crianças, idosos 
e indivíduos com problemas 
respiratórios) deverão 
permanecer em casa com as 
janelas fechadas e utilizando de 
preferência sistemas apropriados 
de circulação/refrigeração do ar. 

Fraco 

- Anticiclone com vento fraco; 
- Situações de transição do 
estado do tempo; 
- Estabilidade; 
- Depressão do norte de África 
com uma corrente de SE no 
continente transportando poeiras 
do deserto; 
- Ozono: forte radiação / 
temperaturas elevadas 
associadas a dias de céu limpo. 

As pessoas sensíveis (crianças, 
idosos e indivíduos com 
problemas respiratórios) devem 
evitar actividades físicas 
intensas ao ar livre. Os doentes 
do foro respiratório e 
cardiovascular devem ainda 
respeitar escrupulosamente os 
tratamentos médicos em curso ou 
recorrer a cuidados médicos 
extra, em caso de agravamento 
de sintomas. A população em 
geral deve evitar a exposição a 
outros factores de risco, tais 
como o fumo do tabaco e a 
exposição a produtos irritantes 
contendo solventes na sua 
composição. 

Médio 

- Diversas situações 
meteorológicas com 
características de tempo 
agradáveis. 

As pessoas muito sensíveis, 
nomeadamente crianças e idosos 
com doenças respiratórias devem 
limitar as actividades ao ar 
livre. 

Bom 

- Passagem de frentes com 
actividade moderada; 
- Outras situações meteorológicas 
com ventos moderados. 

Nenhuns. 

Muito Bom 

- Vento moderado a forte; 
- Temperaturas frescas; 
- Ocorrência de precipitação; 
- Passagem de frentes com 
actividade moderada. 

Nenhuns. 

Fonte: QualAr, 2012 
 

No caso de Ponte de Lima, incluído na zona de aglomeração do Norte Litoral, em 

2010 (ano para o qual é possível obter os dados mais recentes), o índice “Bom” 

predominou ao longo do ano, sendo a classificação de “Muito Bom” mais frequente 

do que o IQAr “Médio”, tal como apresentado no gráfico seguinte. 
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Gráfico 6 - Percentagem de ocorrência de cada IQAr na aglomeração do Norte 
Litoral, em 2010 (Fonte: CCDRN, 2011). 

 

No que respeita à contribuição de cada um dos poluentes para a classificação do 

IQAr, em 2010, verificou-se que o O3 foi o principal poluente responsável pela 

classificação final do índice. 

 

Gráfico 7 - Contribuição dos diferentes poluentes para a classificação do IQAr na 
aglomeração do Norte Litoral, em 2010 (Fonte: CCDRN, 2011). 

 

A distribuição mensal do índice, em 2010, revela uma perda de qualidade do ar 

mais notória nos meses de Verão (nomeadamente em Julho e Agosto). A partir de 

Agosto, a estação da Senhora do Minho sofreu danos devido a um incêndio, que 

ocorreu em Agosto, e foi desligada. 
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Gráfico 8 - Distribuição mensal do IQAr, na região Norte, em 2010 (Fonte: CCDRN, 
2011). 

 

As emissões de poluentes atmosféricos associados ao tráfego rodoviário contribuem 

significativamente para a perda da qualidade do ar nos aglomerados urbanos, como 

é o caso da área envolvente ao parque de campismo. Importa assim caracterizar a 

qualidade do ar na zona de influência do projecto ao nível dos principais poluentes 

atmosféricos provenientes associados ao tráfego rodoviário, nomeadamente, 

dióxido de azoto, partículas inaláveis (PM10) e ozono. Apesar do CO ser também um 

importante poluente resultante do tráfego rodoviário a sua contabilização não é 

realizada na estação da Senhora do Minho. 

 

Óxidos de Azoto 

Os NOx, onde se incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de azoto (NO) têm 

origem em fontes antropogénicas, principalmente ao nível da combustão de 

combustíveis fósseis e em fontes naturais tais como as descargas eléctricas na 

atmosfera ou certas transformações microbianas (Borrego et al., 2009). 

As próprias condições climatéricas influenciam as concentrações destes poluentes 

na atmosfera, por exemplo é normal assistir a concentrações mais elevadas de NO2 

na altura da Primavera e do Verão. 

 

Dióxido de azoto (NO2) 

De acordo com o Decreto-Lei 102/2010, de 23 de Setembro, o valor limite para 

protecção da saúde humana para o NO2 é de 200 µg/m3, numa medição em 
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base horária (não devendo este valor ser excedido em mais de 18 horas em cada 

ano civil) e de 40 µg/m3, numa base anual. 

 

Para a Estação da Senhora do Minho, no ano de 2010, não foram registados 

nenhumas situações de incumprimento face aos valores limite previstos pela 

legislação nacional, nem para medições em base horária nem anual. 

 

Quadro 24 - Médias horárias e anuais de NO2 para a estação da Senhora do Minho, 

em 2010 e comparação com os valores limite 

NO2 (µg/m3) 

Médias Horárias Médias Anuais 

Máximo Valor limite Média Valor limite 

69 200 4 40 
Fonte: CCDRN, 2011 

 

No que diz respeito ao limiar de alerta para o NO2, fixado no Decreto-Lei 

102/2010, de 23 de Setembro, este é de 400 µg/m3, medido em pelo menos 3 

horas consecutivas. 

 

À semelhança dos anos anteriores, em 2010 não se registaram situações que 

excedam este valor, em nenhuma estação da rede de medida da Região Norte, na 

qual se insere a estação da Senhora do Minho. 

 

Monóxido de azoto (NO) 

Para este poluente a estação da Senhora do Minho, no ano de 2010, apresentou 

uma média anual de 1 µg/m3, um valor inferior ao verificado para o NO2 (Erro! A 

origem da referência não foi encontrada.). Relativamente ao NO a legislação 

actual não define valores limite de emissão para este poluente. 

 

Partículas inaláveis 

As partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 µm (PM10) na 

atmosfera podem resultar de emissão directa ou indirecta, através de reacções 

químicas atmosféricas. Por exemplo, eventos naturais como o transporte de 

partículas provenientes do deserto do Saara são capazes de influenciar igualmente 

as concentrações de PM10. 

 

Em meios urbanos as principais fontes de origem humana envolvem o tráfego 

automóvel (em particular os veículos a gasóleo), a queima de combustíveis fósseis 
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e as actividades industriais, como por exemplo a indústria cimenteira, as 

siderurgias e as pedreiras. 

 

Também para as PM10 o Decreto-Lei 102/2010, de 23 de Setembro, fixa limites de 

emissão para a protecção da saúde humana, com base diária de 50 µg/m3 (não 

pudendo ser excedido mais do que 35 dias em cada ano civil) e com base anual de 

40 µg/m3. 

 

Apesar da legislação permitir um número de excedências de 35 dias por ano, para o 

ano de 2010, a estação da Senhora do Minho registou um só dia em que o limite de 

emissão para as PM10 (base diária) foi ultrapassado. 

 

No que diz respeito à média anual de PM10, apresentada na Erro! A origem da 

referência não foi encontrada., e verifica-se que também para este poluente não 

são atingidos os valores limites de protecção da saúde humana. 

 

Quadro 25 - Média anual de PM10 para a estação da Senhora do Minho, em 2010 e 
comparação com o valor limite 

PM10 (µg/m3) 

Média anual Valor limite 

13 40 
Fonte: CCDRN, 2011  

 

Ozono 

Ao nível da saúde humana, o O3, é particularmente perigoso para os grupos mais 

sensíveis, como as crianças, os idosos, os asmáticos/alérgicos e os indivíduos com 

outros problemas respiratórios. No entanto, também para a vegetação níveis 

elevados de O3 podem ser responsáveis por perdas ou danos em diversas espécies 

naturais, dado que reduz a actividade fotossintética. O O3 está ainda relacionado 

com a degradação de vários materiais de construção (como borrachas, têxteis e 

pinturas). 

 

O valor alvo de O3 estipulado pelo Decreto-Lei 102/2010, de 23 de Setembro, fixa 

um valor alvo máximo diário de 120 µg/m3 para protecção da saúde humana, com 

base octo-horária e que não deve ser excedido mais do que 25 vezes em cada ano 

civil. 
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Em 2010 a estação Senhora do Minho foi excluída da análise da APA devido a não 

cumprir o requisito de 75% de eficiência de funcionamento, para o cálculo dos 

máximos. 

 

No entanto, de acordo com as concentrações de O3 registadas nesta estação toda a 

área sob influência da estação da Senhora do Minho apresenta potencial para futuro 

incumprimento do valor alvo de O3, prevendo-se a necessidade de elaboração de 

um Plano de Qualidade do Ar para as Zonas Norte Litoral (na qual se insere Ponte 

de Lima) e Norte Interior e para as Aglomerações de Braga e Vale do Sousa, em 

2013 (CCDRN, 2011). 

 

Emissões atmosféricas em Ponte de Lima 

 

Recorrendo a dados do inventário nacional de emissões de 2009 e calculando as 

emissões per capita para o concelho de Ponte de Lima e ao nível nacional observa-

se que os valores deste concelho só não são inferiores aos nacionais no NH3. 

Destacam-se ainda as reduzidas emissões deste concelho para óxidos de enxofre 

quando comparado com os valores nacionais. 

 

Quadro 26 - Emissões de poluentes atmosféricos registados no concelho de Ponte 

de Lima e em Portugal, no ano de 2009 

Emissões 
(ton/hab) 

SOx NOx NH3 COVNM PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Ponte de 
Lima 

0,0019 0,0192 0,0058 0,0372 0,0066 0,00 0,00 0,00 0,0418 3,2781 0,0015 

Portugal 0,0077 0,0244 0,0049 0,0580 0,0102 0,00 0,00 0,00 0,0442 5,2694 0,0016 
Fonte: APA, 2011 

 

4.12 - Resíduos 
 

Método 

Para a avaliação deste tema foram realizadas projecções futuras da quantidade de 

resíduos a produzir tanto no concelho, como as decorrentes do funcionamento do 

parque de campismo. Para tal como dados base recorreu-se aos indicadores de 

actividade disponibilizados pela RESULIMA, relativos às quantidades depositadas 

em aterro entre 1998 e 2011 e aos resíduos provenientes da recolha selectiva entre 

2000 e 2011.  
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Para os dados relativos à população residente no concelho de Ponte de Lima, foram 

utilizados os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, sendo que o ano 

de 2011 corresponde aos dados dos Censos 2011, reflectindo para este um retrato 

mais concreto da situação actual em termos de produção de resíduos por habitante. 

Para que fosse possível reflectir a evolução de produção de resíduos foi estudado o 

período de análise dos últimos 10 anos, ou seja, entre 2002 e 2011. 

 

Caracterização 

 

A gestão dos resíduos urbanos indiferenciados produzidos no município de Ponte de 

Lima é da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima, sendo 

a sua entrega efectuada na estação de transferência do Sistema Multimunicipal da 

RESULIMA (SMM), localizado em Oliveira – Arcos de Valdevez, posteriormente 

depositado em aterro sanitário pertencente ao mesmo sistema, localizado em Vila 

Fria – Viana do Castelo. 

 

A recolha selectiva é da responsabilidade da RESULIMA – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos Urbanos, S.A. A RESULIMA criada pelo Decreto-lei n.º 114/96, 

de 5 de Agosto, é concessionária do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha 

Selectiva, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Lima e 

Baixo Cávado, e abrange os municípios de Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, 

Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo, cobrindo uma área total de 

1.778 km2 e servindo cerca de 322.000 habitantes. 

 

A evolução de produção de resíduos urbanos no concelho de Ponte de Lima tem 

sido alvo de uma tendência positiva, registando entre 2002 e 2011 um aumento de 

21,13%, enquanto a população tem assistido a uma evolução negativa, com um 

decréscimo de 1,69% nos últimos 10 anos em análise. Isto reflecte-se num 

aumento de capitação, de 235 kg/hab (2002) para 289 kg/hab (2011). 

 

Em 2011, em Ponte de Lima, foram recolhidos 12.575 toneladas de resíduos 

urbanos, dos quais 11.286 toneladas (90%) foram encaminhados para aterro e 

1.289 toneladas (10%) resultaram da recolha selectiva e foram encaminhados para 

valorização/reciclagem. 
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Gráfico 9 - Evolução de resíduos urbanos recolhidos em Ponte de Lima e capitação 
anual, entre 2002 e 2011. 

Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados de Resulima, 2012, INE 2002-2010 

e Censos 2011 

 

Gráfico 10 - Evolução de resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha, entre 
2002 e 2011. 

 
Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados de Resulima, 2012, INE 2002-2010 
e Censos 2011 
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Gráfico 11 - Destino final dos resíduos urbanos no Concelho de Ponte de Lima, 2010 

 

Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados de Resulima, 2012 

 
Gráfico 12 - Fracção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente, 2010 

 
Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados de Resulima, 2012 

 
 
 
 

4.13 - Gestão da Água 

 
Método 

Para a avaliação dos impactes associados à gestão da água efectuaram-se 

projecções do consumo de água para a capacidade máxima de utentes do parque 
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de campismo, tal como projecção do consumo de água da população limiana, tendo 

como dados base os disponibilizados pelo INE nos anuários estatísticos. 

 

Caracterização 

 

O tema da gestão da água é analisado nas perspectivas de consumo de água e do 

encaminhamento dos efluentes líquidos gerados.  

 

Segundo os dados publicitados pelo INE no ano 2009, no concelho de Ponte de 

Lima consumiram-se 1.541x103 m3 de água proveniente do sistema de 

abastecimento público, o que se traduz numa capitação de 35 m3/hab.ano. a taxa 

de cobertura do sistema de abastecimento de água cobria nesse ano 92% da 

população. A manter-se a mesma capitação e tendo em conta a evolução 

populacional, o consumo de água manter-se-á a níveis similares com tendência 

para diminuir, como se constata no gráfico seguinte que expressa a projecção 

efectuada até ao ano 2021. 

 

Gráfico 13 - Projecção do consumo de água no concelho de Ponte de Lima 2009-

2021 

 
Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados INE 2012. 
 

Quanto aos efluentes líquidos o panorama revela alguns indicadores menos 

satisfatórios que influem nos impactes associados à instalação de um parque de 

campismo, nomeadamente apenas 41% da população ser servida por sistema de 

drenagem de águas residuais e 36% ser servida por sistema de tratamento das 

águas residuais. 
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4.14 - Evolução da área na ausência do Projecto 
 

A ausência da implementação do projecto, corresponde à designada “Alternativa 

Zero”. 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma previsão da evolução da área de intervenção, 

tendo como ponto de partida a situação de referência, descrita no capítulo anterior. 

Naturalmente, tratando-se de uma previsão da evolução futura do local, está 

sempre inerente uma incerteza e subjectividade na análise. 

O projecto do “Acqua Limia Camping” foi elaborado visando a implementação do 

Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima, aprovado pela publicação da 

Declaração n.º 147/2008, de 16/04, publicado no DR nº 75 –II Série. Desta forma, 

a evolução da área de intervenção sem a execução do “Acqua Limia Camping” tem 

como consequência directa a não concretização, de uma parte da proposta de 

ocupação do solo prevista no PU da Vila, mantendo o uso actual da estrutura 

agrícola existente. 

 

O facto de esta área estar abrangida e definida pelo referido PU com uma ocupação 

do uso do solo destinada a Equipamentos de Utilização Colectiva, disponibiliza 

aquele território para esse uso. Na ausência da concretização deste projecto, 

continuará a categoria de espaço prevista a ter capacidade para a concretização de 

outro projecto destinado ao mesmo fim.  

 

Assim, até à concretização deste, ou de outro projecto, do ponto de vista do clima, 

geologia, geomorfologia, recursos minerais, recursos hídricos e resíduos e 

qualidade do ar, deverá manter-se a situação actual. 

 

Ao nível do solo e da capacidade de uso deste, bem como dos recursos hídricos, o 

abandono da prática agrícola verificada no terreno afecto ao projecto, pode 

apresentar uma evolução pouco favorável para a aptidão da terra, ao mesmo 

tempo que dará lugar a fenómenos de sucessão ecológica, que até atingir um 

estado clímax, representará um acréscimo no risco de incêndio, sem contudo 

promover a manutenção do mosaico tão característico, ou seja, o abandono de 

práticas agrícolas leva à homogeneização da paisagem. Porém, e associado a um 
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maior controlo dos incêndios, poder-se-á admitir que a sucessão natural origine 

benefícios para a biodiversidade entre outros serviços de ecossistemas, tais como 

processos de depuração da água. A água, assim como os ecossistemas aquáticos e 

os terrestres associados, tendem a ser sujeitos a usos múltiplos por parte de um 

conjunto de utilizadores com interesses muito diferenciados, pelo que a 

identificação dos riscos e das vulnerabilidades não é alheia a outros cenários de 

evolução. 

 

A biodiversidade é encarada como um património a necessitar da aplicação de 

medidas de protecção e de valorização. Sem o projecto do parque de campismo, a 

propriedade manter-se-ia expectante, acentuando as condições de abandono e 

degradação em que o terreno actualmente se encontra. Apesar desta evolução 

poder potenciar um espaço de refúgio e alimentação, nomeadamente para a fauna, 

um cenário provável seria que rede de caminhos e edifícios existente no terreno 

seria invadida por matos e silvas, aumentam os riscos de incêndio, quer da área 

quer na envolvente, com consequência nos ecossistemas. 

Trata-se, também, atribuir um uso ao espaço, de criar riqueza sem atentar contra a 

natureza e a identidade desta sociedade local, de acolher visitantes, de evitar os 

fogos, de evitar a degradação da paisagem. 

 

A manutenção da situação actual, para o património poderá conduzir a sua 

degradação total. Com o estado de conservação ainda razoável que todos os 

elementos patrimoniais apresentam e o claro estado de abandono que ostentam 

ficarão a mercê dos agentes de degradação naturais, podendo levar a sua ruína de 

forma quase irreversível.  

 

No que diz respeito à sócio-económica, a não execução do projecto significa no 

global a manutenção da situação actual. Ao nível do turismo, essas não 

concretização, irá manter a situação negativa de deficit de respostas do concelho 

em relação à procura deste tipo de alojamento, muito desejado por um segmento 

de população mais jovem e pelos peregrinos que percorrem o Caminho de 

Santiago. 

 

Em termos paisagísticos, a manutenção da situação actual, poderá levar a uma 

maior degradação da área de intervenção, com uma degradação do edificado e dos 

muros, bem como um maior assilvestramento da antiga área agrícola e da horta, 
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com consequência negativas ao nível da percepção visual dos observadores locais, 

podendo esta degradação da paisagem, levar a um aumento da probabilidade de 

ocorrência de fogos na área de intervenção. 

 

No que diz respeito ao ordenamento do território, se o projecto do parque de 

campismo não for implementado, a área de intervenção definida no Plano de 

Urbanização como integrando os “Equipamentos de Utilização Colectiva – 

Previstos”, na sub-categoria de “Projecto de Valorização das Margens do Rio Lima”, 

albergará outra actividade que se enquadre na estratégia definida e que cumpra os 

objectivos definidos para este território. 

 

Relativamente ao ambiente acústico, o cenário denominado “Alternativa Zero”, 

depende essencialmente da evolução dos volumes do tráfego nas vias existentes, 

visto que estas constituem as principais fontes de ruído no local. 

 

O valor dos níveis sonoros para a “Alternativa Zero” nos “Pontos de medição” de 

interesse foi calculado considerando um acréscimo no tráfego de veículos ligeiros e 

pesados de 2% por ano. 

 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que a evolução dos níveis sonoros sem a 

construção do empreendimento, deverá apresentar níveis idênticos aos actuais, 

com acréscimos em cada período de cerca de 0,5 dB(A), considerando que as 

actuais fontes sonoras sofrerão variações devido ao acréscimo de tráfego rodoviário 

de 2% por ano. 

 

Ao nível dos resíduos sólidos, considerando que nos próximos 10 anos se verificará 

a mesma taxa média de crescimento da capitação anual registada nos últimos 10 

anos (2002 a 2011), e que a evolução da população também manterá a mesma 

tendência de evolução, então prevê-se que a produção de resíduos urbanos em 

2021 seja de cerca de 15.552 toneladas. 
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Gráfico 14 - Projecção de resíduos produzidos sem projecto para 2021 

 Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, a partir de dados de Resulima, 2012, INE 2002-2010 
e Censos 2011 

 

Importa referir que a realidade verificada nos próximos 10 anos poderá ser maior 

ou menor que o projectado consoante haja aumento ou diminuição do poder de 

compra no concelho. 

 

Com a ausência de implementação do projecto prevê-se que se mantenha 

inalterada a componente de gestão da água, tanto para o abastecimento de água 

potável como para o sistema de saneamento de águas residuais, continuando com 

as características identificadas na situação de referência. 
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Capítulo V 
 

5 - Identificação e Avaliação dos Impacte Ambientais 

 

Nesta fase do EIA, procura-se aferir quais os impactes ambientais, inerentes à 

implementação do projecto do Parque de Campismo “Aqua Limia Camping”, ou seja 

quais os conjuntos de alterações favoráveis ou desfavoráveis, num determinado 

período de tempo e numa determinada área, produzidas em factores ambientais e 

sociais, como as características físicas e químicas, as condições biológicas, os 

factores culturais, e as relações ecológicas, isto em comparação com a manutenção 

da situação actual sem a concretização do projecto em causa.  

 

Os impactes podem ser de diferentes tipos, destacando-se os que violam as leis, 

regras e planos, os que “afastam” as populações, os que afectam o meio natural e 

os que apresentam riscos para a saúde humana, para a economia e para a 

sociedade. De forma a identificar quais esse impacte, em cada um dos descritores, 

procedeu-se à selecção das principais acções do projecto, que presumivelmente 

serão impactantes no meio, quer na fase de obra quer na fase de exploração do 

parque de campismo, atribuindo uma classificação qualitativa segundo os critérios 

seleccionados, e que passamos a referir: 

 

Quanto à natureza: positivo ou negativo; 

Quanto à ordem: directo ou indirecto; 

Quanto à magnitude: elevada, média ou reduzida; 

Quanto à duração: permanente, periódica, temporária; 

Quanto à reversibilidade: reversível ou irreversível. 

 

Após esta caracterização dos impactes, em que se atribuiu uma classificação a cada 

um dos descritores, procedeu-se à avaliação dos impactes numa óptica global, de 

acordo com uma escala de significância e que se reveste de alguma subjectividade, 

sendo classificada em: Pouco significativo, significativo e muito significativo. 

 

Ao nível da metodologia e técnicas utilizadas, importa ressalvar o facto de cada 

descritor precisar de uma abordagem especializada, sendo uns analisados de forma 
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mais especifica, devido ao facto de se considerarem mais sensíveis que outros, 

procurando-se no entanto uma integração no conjunto da analise dos impactes. 

 

É ainda indispensável referir que já em fase de projecto foi incorporada uma forte 

atitude de prevenção face ao desenho do projecto, sendo de igual forma visível 

reflexos dessa atitude em ferramentas, tais como, o “Plano de Segurança e Saúde 

em Obra”, que entre outras medidas, procura defenir que a obra se desenvolva 

num espaço adequadamente organizado e ambientalmente correcto, e do “Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição”, entre outros. 

 

5.1 – Clima 

 

Após a análise climática feita no capítulo referente à caracterização dos descritores 

ambientais, procede-se nesta fase à análise dos impactes sobre o clima, em 

consequência da implementação do projecto no terreno, correspondendo as suas 

duas fases, sendo neste caso tratadas em conjunto. 

 

A reduzida dimensão do projecto e o uso que lhe está associado, não trará 

impactes macroclimáticos. Tendo em conta a escala local, em relação à 

pluviosidade, não se prevêem consequências nos valores actualmente obtidos, 

podendo acontecerem alterações mínimas no que diz respeito aos valores de albedo 

e à temperatura na área de intervenção, com um ligeiro efeito amenizante da 

implementação dos espaços verdes, sobretudo da arborização da área afecta às 

tendas de campismo, aumentando assim o conforto térmico essencialmente no 

período de maior fluxo de utentes, correspondendo aos meses de verão. Em relação 

ao vento, a referida arborização poderá resultar num efeito barreira em relação à 

velocidade e direcção do mesmo. 

 

Assim, o impacte local afigura-se como positivo, de ordem directa, de média 

magnitude, permanente e irreversível. A significância do impacte é assim 

classificada de pouco significativo.  

 

Medidas de Minimização 
 

- Pela diminuta relevância destes impactes, não se consideraram medida de 

minimização para este descritor. 
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5.2 - Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 
 

A avaliação dos impactes sobre este descritor efectua-se com base na informação 

recolhida na caracterização da situação actual, separando pela fase de obra e pela 

fase de execução. 

 

Durante a fase de obra, os principais impactes neste descritor prendem-se com a 

compactação do solo resultante da limpeza e desmatação da área, da pavimentação 

de superfícies, e movimentações de máquinas, pessoas e mercadorias, que poderão 

levar a alterações no perfil de infiltração da água no solo, podendo potenciar 

pequenos fenómenos de erosão local. No entanto a utilização prevista de materiais 

permeáveis nas vias e outras superfícies e a arborização de uma extensa área, 

promete minimizar os impactes esperados. 

 

Prevê-se assim que o impacte local gerado é negativo, de ordem directa, de 

magnitude reduzida, temporário e reversível, sendo classificado de pouco 

significativo.  

 

A abertura de valas e caboucos, a abertura de acessos rodoviários e pedonais, mas 

sobretudo a movimentação de terras e terraplanagens gerais podem, dependendo 

da profundidade, alterar directamente os horizontes geológicos superficiais e a 

geomorfologia local. Contudo, o facto de se aproveitar o perfil do terreno, que irá 

permitir movimentar profundidades e volumes de terra muito baixo, aproveitando 

as pendentes suaves e o reforço dos socalcos existentes, os impactes destas acções 

serão pouco significativos neste descritor, pelo que o impacte local gerado é 

negativo, de ordem directa, de magnitude reduzida, temporário e reversível. 

 

A implantação de espaços verdes, sobretudo com a arborização da área afecta às 

tendas de campismo e caravanismo, irá facilitar a infiltração da água das chuvas, 

gerando um impacte positivo, directo de média magnitude com duração 

permanente e reversível. A significância atribuída a este impacte é significativa. 

 

Na fase de exploração do parque de campismo, as acções mais impactantes sobre 

este descritor, resultam da alteração do uso proposto para este terreno, que levará 

a um aumento da presença e circulação de pessoas e bens na área afecta ao 
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parque de campismo, que poderá levar a uma compactação do solo. O facto de se 

tratar de um parque de campismo projectado para um número pequeno de 

campistas, onde a circulação de veículos e pessoas se encontra concentrada nos 

acessos previstos, faz com que o impacte no local seja negativo e directo, de 

magnitude reduzida mas de duração permanente e irreversível, sendo assim 

classificado de pouco significativo.   

 

Medidas de Minimização 
 

De forma a minimizar os impactes sobre este descritor, propõem-se um conjunto 

de medidas, ligadas a outras preconizadas para descritores seguintes, e que se 

apresentam de seguida. 

 

Fase de obra 

 

- De forma a minimizar os seus impactes dever-se-á instalar o estaleiro e outras 

áreas de apoio à obra preferencialmente em solos a ocupar futuramente pelos 

edifícios a construir. 

 

- Na fase de obra deverá ser evitada a acção de movimentação de terras nos 

períodos de maior precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos das 

camadas superficiais. 

 

- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis 

e em períodos de ausência ou menor precipitação de forma a evitar a erosão e 

perda de solos. 

 

- A circulação da maquinaria afecta à obra deverá efectuar-se preferencialmente 

através das faixas onde se irão localizar as vias de circulação a construir, 

promovendo-se eventualmente uma descompactação de outros solos afectados.  

 

- Durante a fase de obra, deve ser promovida a reutilização das terras 

movimentadas para recobrimentos necessários. 

 

- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização 

desnecessária dos solos. 
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Fase de exploração 

 

- Na fase de exploração, de forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de 

circulação dos utentes deverão estar bem assinaladas. 

 

 

5.3 - Solos e Capacidade de Uso do Solo 
 

Para a avaliação dos impactes resultantes das acções da fase de obra e da fase de 

exploração, sobre este descritor, recorreu-se essencialmente aos resultados da 

descrição efectuada na fase prévia de caracterização da situação actual. 

 

Os principiais impactes esperados na fase de obra, são os causados pela limpeza e 

desmatação da área, pela própria presença física da obra e a instalação do 

estaleiro, e ainda a movimentação de pessoas (pisoteio) e máquinas (automóvel), 

bem como a pavimentação de superfícies, que poderão aumentar a compactação do 

solo, alterando a suas características como a diminuição da porosidade, diminuição 

da capacidade de infiltração e do escoamento em profundidade da água. O facto 

dos melhores solos agrícolas coincidirem com a área do projecto que menos irá ser 

intervencionada – área mais baixa, permite minimizar o impacte sobre este solo. 

Assim o impacte é negativo, directo, de magnitude reduzida, temporário e 

reversível, terminando com a conclusão da obra, pelo que o impacte é classificado 

de pouco significativo. 

  

Também a movimentação de terras e terraplanagens, abertura de caboucos e 

valas, instalação de redes de infraestruturas bem como abertura de vias de acesso, 

poderá levar à perda de solos agrícolas, com a alteração das suas propriedades e 

alterações no padrão de drenagem actual. Este impacte prevê-se negativo, 

directo, de média magnitude, mas de duração temporária e reversível se as 

medidas de minimização, como a reposição do solo, forem acauteladas, pelo que se 

classifica de pouco significativo. 

 

A construção de edifícios, alvéolos e muros, poderá ter como consequência a perda 

de solos (por edificação) aumentando também a impermeabilização da área. O 

facto de o projecto prever a construção de muros novos (para além da recuperação 

de partes de outros muros) na área não afecta à REN e RAN permite minimizar o 

impacte sobre os melhores solos agrícolas no contexto local. Em relação aos 
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alvéolos, o tipo de intervenção não colide com estas duas condicionantes, pelo que 

estas acções não apresentam impactes significativos. 

 

No que diz respeito aos edifícios, como a construção de bungalows e edifícios de 

apoio aos campistas, localizados na metade mais elevada da área de intervenção, 

ou seja na área não afecta à servidão administrativa da REN e RAN, será onde se 

verificará uma maior impermeabilização e perda de solo, constituindo um impacte 

negativo, directo, de média magnitude, permanente e irreversível, sendo no 

entanto sobre um solo de aptidão agrícola mediana e florestal elevada, pelo que o 

impacte é pouco significativo. 

 

As acções previstas da re-utilização de materiais como a salvaguarda do solo 

movimentado, com o seu armazenamento e posterior utilização, bem como a 

implantação de espaços verdes, afiguram-se como positivos, de incidência directa, 

magnitude média e de duração temporária e reversível sobretudo na metade 

ocidental da área de intervenção, metade essa coincidente com solos afectos à RAN 

e REN. Assim, este impacte é significativo, quanto à sua significância. 

 

Durante a fase de obra podem ocorrer eventuais acidentes como derrames e fugas 

de materiais, ou descargas de efluentes líquidos que poderão provocar uma 

contaminação do solo, caso estas situações não sejam acauteladas nas medidas 

preventivas. Sendo assim, estas acções apresentam um impacte negativo, directo, 

de magnitude reduzida e duração temporária e reversível, sendo classificado de 

pouco significativo. 

 

Durante a fase de exploração, as acções do projecto com impactes neste descritor 

continuam a ser a presença e circulação de campistas, funcionários e bens no 

parque de campismo que promovem a compactação do solo, e o derrame e fugas 

acidentais que poderão contaminar o mesmo. 

 

O facto de a circulação destas pessoas e bens se concentrar em áreas para esse 

efeito, pode atenuar o impacte negativo, directo de magnitude reduzida, 

permanente e irreversível, pelo que o impacte global é pouco significativo. 

 

Os acidentes de contaminação do solo provocados pelos derrames e fugas, sendo 

um impacte negativo e directo, apresenta uma magnitude reduzida, se controlado, 

com duração temporária e reversível, sendo classificado de pouco significativo. 
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A própria modificação da ocupação do solo apresenta também impactes locais. A 

modificação da ocupação do solo desta área, que passou na sua metade mais baixa 

de agrícola para inculto e que será agora ocupada pelo equipamento proposto (mais 

precisamente áreas para tendas e caravanas), apresenta impactes como a 

indisponibilização do solo para uso agrícola e/ou a diminuição de capacidade de uso 

agrícola por um lado, mas também um aumento da infiltração de água no solo 

devido à arborização prevista. Contudo a manutenção da camada de solo existente 

nesta área, determina que apesar de se tratar de um impacte negativo e directo, a 

sua magnitude é média, de duração permanente, enquanto durar esta ocupação, 

mas reversível. Quanto à importância prevê-se assim um impacte pouco 

significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

As medidas de minimização ou potenciação dos impactes negativos e positivos 

descritos anteriormente, ligam-se directamente com o descritor Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais e com o dos Recursos Hídricos, apontando-se 

particularmente os seguintes: 

Fase de Obra 

 

- De forma a minimizar este impacte dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas 

de apoio à obra preferencialmente em solos a ocupar futuramente pela edifícios a 

construir. 

 

- Na fase de obra deverá ser evitada a acção de movimentação de terras nos 

períodos de maior precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos das 

camadas superficiais. 

 

- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis 

e em períodos de ausência ou menor precipitação de forma a evitar a erosão e 

perda de solos. 

 

- A circulação da maquinaria afecta à obra deverá efectuar-se preferencialmente 

através das faixas onde se irão localizar as vias de circulação a construir, 

promovendo-se eventualmente uma descompactação de outros solos afectados. 
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- Durante a fase de obra, deve ser promovida a reutilização das terras 

movimentadas para recobrimentos necessários. 

 

- Para os materiais a utilizar, e para todos os outros que se venham a identificar, 

devem definir-se, atendendo as características dos materiais e aos processos de 

manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas, criando 

por exemplo uma zona impermeabilizada, para manuseamento de produtos 

susceptíveis de contaminação dos solos. Não descurar a atenção a produtos 

perigosos de utilização indirecta, como sejam os combustíveis, tanto no que se 

refere ao acondicionamento, como na sua utilização. 

 

- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e 

manutenção dos equipamentos utilizados e no manuseamento dos materias de 

modo a diminuir a probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos 

e nas linhas de água. 

 

- Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final 

adequada dos óleos usados nos veículos e máquinas afectas à obra e dos resíduos 

sólidos produzidos na construção em si. 

 

- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização 

desnecessária dos solos. 

 

- No final da fase de obra, deverá ser promovida uma limpeza do solo 

eventualmente contaminado quer por resíduos sólidos quer por resíduos líquidos. 

 

Fase de exploração 

 

- Na fase de exploração, de forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de 

circulação dos utentes deverão estar bem assinaladas. 

 

- No caso de se verificar alguma ruptura na rede de drenagem de águas residuais, 

esta deve ser de imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das 

águas subterrâneas, superficiais e do solo. 
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5.4 - Recursos Hídricos 
 

Nesta fase, foram determinados, sempre que possível de modo qualitativo, os 

efeitos mais significativos neste descritor associados às fases de construção e 

exploração do empreendimento.  

 

Na fase de construção, para além da instalação e exploração do estaleiro, esperam-

se impactes resultantes de actividades, tais como, a movimentação de terras, 

resultantes da instalação de algumas das infraestruturas necessárias ao 

empreendimento, da regularização de caminhos, e em certa medida, a criação de 

novos, e plantação de espécies arbóreas com o objectivo de ensombramento. Estas 

actividades poderão introduzir alterações nos processos hidrológicos, em especial 

naqueles que se relacionam como o binómio infiltração/escoamento. 

 

Todavia não estão previstas grandes actividades de modelação do terreno por se 

tratar de um terreno naturalmente plano.  

 

A localização prevista para a instalação do estaleiro ainda não foi totalmente 

definida, contudo, no que diz respeito aos efluentes produzidos durante a fase de 

construção, está previsto que os efluentes provenientes das instalações sanitárias e 

sociais do estaleiro serão ligados à rede pública de saneamento de acordo com as 

indicações do organismo que gere essa rede, assim como, o “Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição” que preconiza que deverá ser 

definido um espaço em obra, com cobertura e piso impermeabilizado, destinado à 

recolha e encaminhamento para destino adequado de águas pluviais, de limpeza, 

de derramamentos e dotado de decantadores e separadores de óleos e gorduras. 

 

O referido plano estabelece igualmente que “os efluentes produzidos durante a fase 

de demolição e/ou de construção da obra serão devidamente encaminhados para 

sistemas de armazenamento amovíveis adequados aos volumes produzidos e 

posteriormente enviados para a ETAR externa. O seu envio será sempre precedido 

de autorização prévia da ETAR para a aceitação dos efluentes gerados mediante 

validação das características do efluente a receber.” 

 

Os impactes anteriormente referidos entendem-se como negativos, directos e 

temporários, e de magnitude reduzida, e reversível porque minimizados através do 

cumprimento das medidas estabelecidas, sendo pouco significativos. 
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Será de prever que certas actividades produzam impacte na drenagem natural do 

terreno, tais como as actividades de limpeza do terreno, uma vez que se trata de 

uma quinta que se encontra ao abandono, a vegetação naturalmente evoluiu no 

sentido de ocorrer uma sucessão ecológica, esperando-se contudo que a plantação 

de espécies arbóreas tenha um impacto positivo, no sentido de promover processos 

de infiltração, fomentando a recarga natural dos aquíferos, ao mesmo tempo que 

minimiza eventuais processos de escoamento superficial, e consequentemente 

minimizar fenómenos de perda de solos. 

 

Efectivamente, o coberto vegetal permitindo a intercepção, a evapotranspiração e 

diminuindo a erosão, exerce um papel importante na estruturação das redes de 

drenagem. 

 

Assim, relativamente às actividades de limpeza do terreno considera-se ter um 

impacto negativo, directo, de magnitude média, e temporário, contudo reversível 

e pouco significativo.  

 

Posteriormente será feita a plantação de espécies arbóreas, acção com um impacto 

positivo, indirecto, permanente e de magnitude média e significativo. 

 

De referir que apesar de se considerar que não será afectada a linha de água 

existente no limite norte do terreno, uma vez que esta já se encontra entubada, 

pode-se especular que dependendo do regime de precipitação inter-anual, e por 

presentemente (2011/2012) este ser um inverno particularmente seco o que 

significa que a observação no terreno não é representativa, aliado ao facto de se 

saber por experiência que a entubação de linhas de água não é prática 

recomendável, esta poderá eventualmente ter um comportamento mais errático, 

pelo que se admite um certo nível de incerteza quanto a esta linha de água.  

 

Conquanto está previsto ser respeitada a servidão à qual esta linha de água impõe, 

nomeadamente, as sujeitas a uma servidão de uso público no interesse geral do 

acesso às águas e da passagem ao longo das águas, e ainda da fiscalização e 

polícia das águas pelas autoridades competentes.  

 

Considera-se que não haverá impactes significativos relativamente a esta linha de 

água. 
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Pela natureza do projecto, e fundamentada pela classificação à qual a parte 

nascente do terreno está sujeita ao regime da REN, sistemas de zona de máxima 

infiltração, e risco de cheias, as acções de impermeabilização do terreno serão 

apenas realizadas na área junto aos edifícios já existentes, na metade mais elevada 

do terreno, estando já fora da área classificada. De referir, que a área construída 

constitui cerca de 6% da área do total do projecto.  

 

De acordo com o “Plano de Acessibilidades” do Projecto, as circulações pedonais 

beneficiam da rede viária prevista, mas são também desenvolvidos percursos 

transversais de forma a permitir um acesso mais directo entre os principais 

espaços. Todos os acessos são feitos de forma a garantir grande permeabilidade 

dos solos. 

 

O impacto produzido pela impermeabilização do terreno classifica-se como 

negativo, directo, permanente mas de magnitude reduzida e reversível, sendo 

classificado de pouco significativo. 

 

Na fase da exploração poder-se-á prever impactes nos recursos hídricos, 

nomeadamente na qualidade, como resultado da aplicação de produtos químicos 

utilizados na manutenção dos espaços verdes, e consumo de água para rega, assim 

como, os impactes inerentes à própria actividade do parque de campismo, devido à 

circulação de pessoas e bens no parque de campismo. 

 

No que respeita à manutenção dos espaços verdes, em que se prevêem acções tais 

como a fertilização e controlo de ervas daninhas, considera-se que utilização de 

estrume ou compostos proveniente da compostagem de material vegetal poderá 

conduzir a uma sobrecarga da manutenção do jardim, devido à presença de raízes, 

sementes e propágulos de infestantes, pelo que o uso de fertilizantes será 

restringido ao mínimo necessário. O impacto considerado classifica-se como 

negativo, directo, temporário e de magnitude reduzida, e reversível, sendo 

classificado de pouco significativo. 

 

Com o objectivo de colmatar as necessidades de água do Parque de Campismo, é 

proposto a construção de uma cisterna, sub-dividida em compartimentos para rede 

de incêndios, grupo de bombagem, rega, abastecimento de água e AVAC, a qual 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

159 

será encastrada no terreno, tornando-a imperceptível, dado o acesso ser feito á 

cota baixa. 

 

Dada a localização, e as condicionantes (PU Ponte de Lima) referidas 

anteriormente, na área de tendas não se prevêem infraestruturas significativas, à 

excepção das obrigatórias, definidas em sede de legislação própria, as quais 

permitem assegurar o fornecimento de pelo menos 80l de água por dia e por 

campista em vários locais de distribuição de água, de pelo menos 4 por cada 

hectare de área destinada ao acampamento, devidamente revestidos por materiais 

impermeabilizados e com drenagem de águas residuais.  

 

O impacto inerente à existência deste tipo de infraestruturas (na extensão total do 

Parque de Campismo) considera-se negativo, indirecto, permanente, de 

magnitude média e reversível, e pouco significativo. 

 

Considera-se que a própria actividade do parque de campismo, terá um impacto 

negativo, indirecto, de magnitude reduzida, duração periódica e reversível, sendo 

também classificado de pouco significativo. 

 

Em suma, a área onde será implementado o parque de campismo pretende-se que 

seja bastante naturalizada, pelo que o mesmo não induzirá um impacte significativo 

quer ao nível da impermeabilização dos solos, quer da redução da recarga dos 

aquíferos subterrâneos, quer da interferência com o sistema de drenagem 

superficial. 

 

Medidas de Minimização 
 

No que diz respeito aos recursos hídricos podem ser tomadas medidas que 

minimizem os impactes decorrentes da construção e exploração do projecto 

proposto, sendo de seguida elencadas as medidas de prevenção e de minimização 

dos impactes ambientais no momento da construção e exploração. 

Fase de Obra 

 

- O sistema de abastecimento de água para consumo nas instalações sociais deverá 

ser ligado à rede pública. Para efeito das actividades directamente relacionadas 

com a construção do edifício e limpeza, também deverá ser feito recurso ao 
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abastecimento através da rede pública. Para o transporte da água para zonas de 

menor uso poder-se-ão usar mangueiras. 

 

- Os esgotos provenientes das instalações sanitárias e sociais do estaleiro deverão 

ser ligados a rede pública de esgotos, de acordo com as indicações do organismo 

que gere essa rede. 

 

- De forma a minimizar este impacte dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas 

de apoio à obra preferencialmente em solos a ocupar futuramente pelos edifícios a 

construir devendo-se evitar-se as áreas confluentes à linha de água assim como as 

zonas de encharcamento, de modo a que a afectação sobre os recursos hídricos 

seja a menor possível. 

 

- Para os materiais a utilizar, e para todos os outros que se venham a identificar, 

devem definir-se, atendendo as características dos materiais e aos processos de 

manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas. Não 

descurar a atenção a produtos perigosos de utilização indirecta, como sejam os 

combustíveis, tanto no que se refere ao acondicionamento, como na sua utilização. 

 

- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e 

manutenção dos equipamentos utilizados e no manuseamento dos materias de 

modo a diminuir a probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos 

e nas linhas de água. 

 

- Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final 

adequada dos óleos usados nos veículos e máquinas afectas à obra e dos resíduos 

sólidos produzidos na construção em si. 

 

- Não deve ser permitida a lavagem da maquinaria ou efectuarem-se derrames em 

locais que não sejam destinadas para o efeito, as quais deverão ser devidamente 

sinalizadas. Estes locais são destinados a eventuais derrames provenientes da 

actividade de instalações auxiliares (estaleiros, mudança de lubrificantes) e gerados 

pelas operações de carga ou limpeza de betoneiras e outros. 

 

- Caso a movimentação de terras seja coincidente com períodos secos, deverá 

proceder-se ao humedecimento do local por aspersão, após os processos de 

movimentação de terras, de modo a evitar a dispersão de poeiras. 
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- A circulação da maquinaria afecta à obra deverá efectuar-se preferencialmente 

através das faixas onde se irão localizar as vias de circulação a construir, 

promovendo-se eventualmente uma descompactação de outros solos afectados.  

 

- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização 

desnecessária dos solos. 

 

- Deve-se realizar os trabalhos de drenagem de forma a garantir sempre boas 

condições de escoamento, evitando situações que possam contribuir para o 

agravamento de inundações. 

 

Fase de exploração 

 

- Deverá ser minimizada a aplicação de fertilizantes ao estritamente necessário à 

manutenção dos espaços verdes, algo que será alcançado através da escolha de 

espécies naturalmente adaptadas ao local e que requeiram um input mínimo de 

nutrientes, aplicando exclusivamente as quantidades necessárias para o seu 

correcto desenvolvimento. 

 

- O manuseamento dos fertilizantes e de outros produtos químicos, dos seus 

resíduos e embalagens, deve ser efectuado com o maior cuidado e em locais 

adequados, por forma a evitarem-se eventuais contaminações ou lixiviações para o 

nível freático. 

 

- Deverão ser realizadas campanhas de sensibilização ao pessoal afecto à 

manutenção e aos utentes no sentido de promover a utilização racional da água nas 

suas actividades diárias e da redução das perdas de água. 

 

- Caso se verifiquem rupturas na rede de abastecimento de águas, estas devem ser 

de imediato reparadas de modos a evitar consumos excessivos e desnecessários de 

água. 

 

- No caso de se verificar alguma ruptura na rede de drenagem de águas residuais, 

esta deve ser de imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das 

águas subterrâneas, superficiais e do solo. 
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5.5 - Recursos Biológicos: Fauna, Flora e Habitats  
 

Metodologia 

Considera-se que apesar de a área na qual se pretende a implantação do projecto 

não se encontrar inserida na Rede Natura 2000, surge na sua continuidade, pelo 

que a sua proximidade ao Rio Lima e ao Rio Labruja, pode eventualmente acarretar 

impactos indirectos, consequentemente assume-se a área de implantação do 

projecto como uma zona de influência directa, e considerou-se uma faixa de cerca 

de 30 metros, em torno da área objecto deste estudo, como uma zona de influência 

indirecta.  

 

Figura 35 - Buffer 30m da área de intervenção 

 
                 Google Earth. 
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Recursos Biológicos: Flora e Habitats 

 

Foram consideradas como acções passíveis de causar impactos ambientais na flora 

e habitats a limpeza do terreno/desmatação da área, a reconstrução dos edifícios 

existentes, construção de infraestruturas, instalação e utilização do estaleiro, 

transporte de pessoas e materiais, plantação e sementeira de áreas verdes, e 

consequente manutenção dos espaços verdes. 

 

Na fase de construção, a acção de limpeza do terreno e desmatação da área implica 

a eliminação por meios mecânicos do coberto vegetal existente, afectando 

parcialmente a flora e os habitats na zona de influência directa e terá como 

principais consequências a redução de área de distribuição das comunidades 

vegetais existentes. 

 

Atendendo ao facto do projecto se desenvolver num espaço com reduzida 

importância do ponto de vista florístico, e pressupondo a alteração do uso do solo, 

o impacte será negativo, directo, de magnitude média, permanente, contudo 

reversível. Impacto é globalmente pouco significativo. 

 

A demolição dos edifícios existentes não terá impacte directo na flora e vegetação. 

No entanto, decorre desta acção a libertação de poeiras finas, bem como a 

produção de entulho que terá que ser depositado e transportado. 

 

A deposição de poeiras na folhagem provoca o seu sufocamento através do 

bloqueio dos estomas (efeito físico), afectando o metabolismo das plantas, podendo 

reduzir as taxas de crescimento e alterar a estrutura da vegetação. No entanto, 

esta acção decorrerá no lado oeste da área, estando aqueles edifícios relativamente 

afastados das áreas com maior importância. 

 

Embora esta afectação possa ultrapassar os limites da zona de influência directa, 

considera-se o impacte negligenciável devido ao número reduzido de demolições e 

por serem muito localizadas no tempo. 

 

Toda a área de infraestruturação ocorre em espaços cuja ocupação do solo é (foi) 

agrícola, o que não tem implicações nem consequências ao nível da perda de área 

de distribuição e ocupação de comunidades vegetais e de habitats.  
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Os impactes decorrentes da instalação de infraestruturas serão negativos, 

irreversíveis, de baixa magnitude, indirectos e temporários, e como tal pouco 

significativos. 

 

O local de instalação do estaleiro é desconhecido, sendo que os impactes 

decorrentes da sua instalação e utilização serão a emissão de poeiras e derrame 

eventual de poluentes. Contudo, e através de medidas de prevenção/minimização 

já mencionadas anteriormente no âmbito do descritor dos Recursos Hídricos, 

considera-se que o risco associado ao uso de óleos e combustíveis será em larga 

medida minimizado. Classifica-se este impacte como negativo, de magnitude 

reduzida, directo/ indirecto, temporário e reversível. Classifica-se como um impacto 

pouco significativo. 

 

A movimentação de máquinas, de materiais e de pessoas implica a emissão de 

partículas finas para a atmosfera, com efeitos já avaliados anteriormente, bem 

como levanta a possibilidade de ocorrência de derrames de produtos químicos. 

 

Associada à construção, existe ainda a movimentação de pessoas, à qual está 

inerente o pisoteio. Esta agressão, a verificar-se de forma contínua, pode provocar 

alterações na estrutura de comunidades herbáceas mais sensíveis. 

 

Neste ponto, importa dizer que não se prevê, no entanto, que os impactes 

decorrentes desta acção sejam significativos, uma vez que se aproveitará os 

caminhos já existentes, pelo que se considera o impacte negativo, directo, 

reversível, de baixa magnitude e temporário. 

 

A plantação e sementeira de áreas verdes em zonas de ocupação outrora agrícola 

constituirá uma mais-valia para o projecto, desde que eventualmente sejam 

salvaguardadas as áreas de cobertura vegetal com interesse do ponto de vista da 

conservação, bem como alguns exemplares arbóreos, que existem na área. Estas 

têm especial importância enquanto local de refúgio e alimentação de fauna.  

 

Importa, no entanto, referir que a verificar-se a execução de sementeiras 

monoespecíficas, a área ficará mais exposta à invasão por parte de algumas 

espécies oportunistas e invasoras. Ainda assim, este impacte considera-se como 

positivo, de magnitude média, reversível, directo e permanente. Globalmente será 

um impacto significativo. 
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Na fase de funcionamento do parque de campismo, a manutenção dos espaços 

verdes poderá pressupor um acréscimo no consumo de água, o uso de herbicidas e 

pesticidas, bem como o uso de maquinaria específica. No entanto, tal como descrito 

para a fase de construção, deverá constituir uma mais-valia, pois pressupõe a 

recuperação paisagística e a manutenção de habitats.  

 

Assim, a vegetação a instalar foi pensada (ver Projecto de especialidade – 

Arquitectura Paisagista) nos seus vários estratos. No estrato arbóreo, as árvores 

adaptam-se ao terreno e aos vários usos permitindo explorar a luminosidade e a 

sazonalidade. Serão plantados choupos negros nas praças, caminhos e entradas. 

Na zona das tendas, a plantação de pinheiros mansos é intercalada pela folhosas 

que permitem criar diferentes ambientes, em especial durante o Verão. Nos 

estacionamentos, optou-se por árvores de folhagem marcescente como as faias que 

permitem reduzir o impacte destas áreas mesmo no Inverno. 

 

Fez-se a opção de usar arbustos junto ao estacionamento das caravanas, junto a 

alguns muros e na recepção, de composição diversa, explorando desta forma as 

cores e as texturas das várias espécies, sendo estas, de fácil manutenção. Estes 

arbustos permitem de igual forma a criação de locais de refúgio. 

 

Nas clareiras será esperada uma elevada carga, pelo que a opção foi a de instalar 

um prado regado de grandes dimensões. A intensidade de manutenção poderá 

variar de acordo com a intensidade de uso do espaço, podendo ter diferentes 

alturas e frequências de corte ao longo do ano. 

 

De salientar, que a manutenção de um espaço verde permitirá uma gestão mais 

proactiva do espaço, o que implica consequências tidas como indirectas como é o 

caso da prevenção de incêndios, mas também como muito positivas. 

 

O impacte decorrente desta acção considera-se positivo, directo, de magnitude 

elevada, irreversível e permanente, e como tal, significativo. 

 

Fauna 

 

De igual forma foram consideradas como acções passíveis de causar impactos 

ambientais na fauna a limpeza do terreno/desmatação da área, a reconstrução dos 
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edifícios existentes, instalação da rede de infraestruturas, instalação e utilização do 

estaleiro, transporte de pessoas e materiais, plantação e sementeira de áreas 

verdes, e consequente manutenção dos espaços verdes. 

 

Assim, na fase de construção, as acções de limpeza do terreno e desmatação 

resultam na destruição do coberto vegetal e na exclusão, pelo menos 

temporariamente, das espécies frequentadoras da área de intervenção.  

 

Os principais impactes sobre os répteis e mamíferos poderão ser a perda de 

habitat, de refúgios e locais de hibernação, e a alteração da disponibilidade 

alimentar, por poder representar uma perda de locais de alimentação. Refira-se, 

porém, que não foram identificados locais de particular importância para os 

répteis/mamíferos na área de estudo, sendo que o valor da área para este grupo 

decorrerá sobretudo da existência de um mosaico de usos do solo. Por estas 

razões, prevê-se que o impacte seja negativo, directo, de magnitude reduzida, 

temporário, reversível, sendo globalmente pouco significativo. 

 

Os principais impactes nas aves, decorrentes das acções de limpeza e desmatação, 

poderão ser a perda e a degradação de habitat. Este impacte poderá ser diminuído 

em resultado da elevada mobilidade das aves. Prevê-se que o impacte sobre as 

aves seja negativo, directo, de magnitude baixa, temporário, reversível.  

 

Os impactos acima mencionados consideram-se pouco significativos. 

 

É expectável que a instalação do estaleiro seja em área próxima à área a edificar, 

através da colocação de edificações provisórias, sendo também a área preferencial 

para o estacionamento de maquinaria pesada e viaturas.  

 

Os impactes esperados para a fauna, tendo em conta estas acções, são a perda 

temporária de habitat. Adicionalmente, a utilização do estaleiro originará 

perturbação visual e auditiva, o que levará a um efeito de exclusão de algumas 

espécies da área do estaleiro e da sua envolvente próxima, sendo um impacte 

negativo, directo, de magnitude reduzida, temporário e reversível. Em suma, 

considera-se um impacto pouco significativo. 

 

A movimentação de terras causará alguma degradação de habitats para os 

mamíferos e répteis, causará também alguma perda, ainda que temporária, de 
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refúgios, sobretudo para os micromamíferos. As acções de movimentação de terras 

implicam o recurso a maquinaria pelo que é de esperar alguma perturbação. O 

impacte classifica-se portanto como negativo, directo, de magnitude reduzida, 

temporário, reversível.  

 

Considera-se que a reconstrução dos edifícios constitui um impacte, relativamente 

às aves, em virtude do edifício poder ser local de nidificação de algumas espécies. 

O impacto ponderado é assim negativo, directo, de magnitude reduzida, 

temporário, reversível.  

 

Os impactos das acções dos dois parágrafos anteriores são classificados como 

pouco significativos. 

 

A necessidade de transporte de pessoas e materiais para a obra terá como 

consequência o aumento de circulação automóvel, levando à possibilidade de 

ocorrência de mortalidade por atropelamento da fauna mais vulnerável a este tipo 

de situação, constituindo ainda assim um impacte de magnitude reduzida, devido à 

baixa probabilidade de ocorrência, e sobretudo pelo facto da circulação automóvel 

ocorrer preferencialmente em vias próprias, pelo que considera-se o impacto 

menosprezável. 

 

A plantação e sementeira de áreas verdes constitui um impacte positivo, na medida 

em que será uma via para a recuperação da paisagem e de habitats através da 

disponibilização de áreas de refúgio, de alimentação e de reprodução. Poderá 

também modificar a disponibilidade alimentar por via da afectação das populações 

de invertebrados e, em alguns casos, de pequenos vertebrados, e 

consequentemente de algumas aves. Uma vez a opção foi a plantação de áreas 

verdes com alguma heterogeneidade, esta acção constitui uma mais-valia no que 

respeita à minimização dos impactes globais do projecto.  

 

Um outro aspecto positivo da plantação de árvores no local, prende-se com o facto 

de a sul da área de implantação existir o Parque/Jardim do Arnado e a nordeste 

uma plantação de carvalhos, o que vai permitir uma certa conectividade entre estes 

espaços, e em complementaridade com o corredor ecológico formado ao longo do 

Rio Labruja. 
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O impacto, pelas razões descritas, é considerado positivo, indirecto, de magnitude 

média, permanente e irreversível. De um modo geral é considerado como um 

impacto significativo. 

 

Chegando à fase de exploração do parque de campismo, as acções inerentes ao 

funcionamento do parque de campismo como a presença de utentes e funcionários 

e a movimentação destes entre o parque de campismo e a envolvente, com a 

atracção de utilizadores dessas áreas, poderão levar ao aumento dos níveis de 

perturbação futura da fauna e flora não só da área de exploração propriamente 

dita, mas também da área circundantes sobretudo nas margens dos rios Labruja e 

Lima, que já de si se constituem como factor de atracção turística e de lazer. Assim 

é previsível um impacte negativo, directo (e indirecto), magnitude reduzida, 

periódico e reversível se minimizado, concluindo-se assim como pouco 

significativo. 

 

Os impactes previstos como consequência da acção de transporte de pessoas e 

bens são os mesmos que os considerados na fase de construção.  

 

A manutenção dos espaços verdes representará uma acção com impactes positivos, 

pelas razões já expostas, considerando-se que a manutenção destes contribuirá, 

para a criação e disponibilização de habitats e para a sua manutenção a longo 

prazo. A manutenção, ao longo do tempo, das áreas verdes poderá conduzir à sua 

complexificação, o que trará consequências positivas no aumento da disponibilidade 

e da diversidade de habitats para a herpetofauna, avifauna e mamofauna da área 

de estudo.  

 

Deste modo, considera-se que a acção de manutenção dos espaços verdes constitui 

um impacte positivo, indirecto, de magnitude média, permanente e irreversível. 

Assim, o impacto considera-se como significativo. 

 

 

Medidas de Minimização 
 

Após a avaliação dos impactes ambientais associados à construção e exploração do 

projecto, importa identificar as medidas minimizadoras mais eficazes para os 

reduzir, bem como as medidas que permitam reforçar os efeitos positivos do 

projecto, maximizando os seus benefícios. 
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No que diz respeito à fauna, que pode eventualmente não estar presente na área 

em torno do local de implementação do projecto, mas que contudo, interessa criar 

as condições necessárias para que de futuro possa instalar-se, têm-se em 

consideração várias orientações de gestão, com as quais se julga alcançar esse 

objectivo, tais como, condicionar a intensificação agrícola e consequentemente o 

uso de agroquímicos, condicionar a mobilização do solo, conservar/promover a 

existência de sebes e arbustos, reduzir o risco de incêndio e promover uma boa 

manutenção das áreas contíguas. 

 

Torna-se necessário mencionar que apesar da organização dada a este relatório por 

descritor, não se deve deixar de realçar a interligação que existe entre os vários 

aspectos ambientais aqui analisados. Pelo que outras medidas de minimização de 

impactos já identificados, como é o caso por exemplo das referentes aos Recursos 

Hídricos, em que, a título de exemplo, se refere a importância de evitar o derrame 

de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias potencialmente tóxicas 

sobre o solo, também no que diz respeito aos Recursos Biológicos, é tida como uma 

medida preventiva de eventuais impactos, aliás toda e qualquer medida de 

minimização de impactos nos Recursos Hídricos serão válidas para a minimização 

de impactos nos Recursos Biológicos devida à natural interligação entre estes dois 

aspectos. 

 
Fase de obra 

 

- Sensibilização dos trabalhadores para a importância da conservação das áreas 

com maior valor biológico. 

 

- Apesar de não ser possível prever com total exactidão o período de tempo em que 

se vai dar início à obra, dever-se-á evitar a acções de maior impacto, em particular 

as acções de limpeza do terreno, em época de reprodução que corresponde ao 

período de tempo genericamente entre o inicio de Abril e fim de Junho.  

 

- Manter algumas árvores adultas existentes pontualmente em toda a área. 

 

- Garantir que o estaleiro de obra se localiza em áreas de menor sensibilidade 

biológica. O restauro da área do estaleiro poderá conduzir a que os impactes 
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decorrentes da sua instalação e utilização sejam considerados minimizáveis e 

temporários. 

 

- As espécies invasoras podem modificar profundamente as características 

ecológicas dos habitats em que se instalam, podendo levar a alterações das 

comunidades de fauna existentes. Deste modo, sugere-se a realização de acções 

que conduzam ao controle destas espécies que deverá começar por um especial 

cuidado durante a fase de construção, de modo a evitar a instalação destas 

espécies, nomeadamente através de movimentos de terras com sementes destas 

plantas. Esta medida é considerada essencialmente preventiva, uma vez que não se 

observou de plantas exóticas no local de implantação do projecto. 

 

- Utilizar espécies autóctones na plantação e na sementeira dos espaços verdes. 

 

- Em acções de escavações e movimentação de terras manter as terras que daí 

advêm separadas de outros resíduos a fim de evitar contaminações, e promover a 

sua reutilização local. 

 

- Delimitar previamente as trajectórias de veículos, pessoas e materiais, bem como 

das áreas de deposição de resíduos. 

 

- Molhar as cargas de resíduos de construção e demolição, por forma a minimizar a 

emissão de poeiras. 

 

- Efectuar, com algum desfasamento temporal, as acções de limpeza do terreno/ 

desmatação nas diferentes áreas a intervir, para permitir a deslocação dos 

indivíduos para áreas externas ou seguras. 

 

- Procurar disponibilizar áreas com vegetação arbórea e arbustiva capaz de 

funcionar como habitats de refúgio, alimentação e de reprodução para a avifauna e 

para os mamíferos. Procurar conscientemente que as áreas verdes e os habitats a 

restaurar apresentem alguma heterogeneidade, em termos de composição de 

espécies de flora e da sua estrutura, de modo a aumentar a variedade de 

microhabitats disponíveis e, consequentemente, o seu valor para a fauna. A 

aplicação de medidas de restauro de habitat poderá originar impactes positivos 

permanentes de significância elevada que contribuam para mitigar os impactes 

sobre a fauna.  
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- As habitações e muros são habitats para alguns lacertídeos, a manutenção ou 

reconstrução destas estruturas permitirá a manutenção de locais para o refúgio 

destes vertebrados.  

 

- Para os mamíferos é importante disponibilizar áreas com coberturas arbóreas e 

arbustivas capazes de funcionar como locais de abrigo, de alimentação e de 

reprodução. 

 

Fase de exploração 

 

- Deverá ser minimizada a aplicação de fertilizantes, e outros produtos 

fitossanitários, ao estritamente necessário à manutenção dos espaços verdes, algo 

que será alcançado através da escolha de espécies naturalmente adaptadas ao local 

e que requeiram um input mínimo de nutrientes, aplicando exclusivamente as 

quantidades necessárias para o seu correcto desenvolvimento. 

 

- Programar a limpeza de vegetação, na zona de implementação do projecto, fora 

do período de reprodução das espécies faunísticas, aconselhando-se o período de 

Setembro a Fevereiro para tal efeito, o que será concordante com os períodos de 

menor actividade do parque. 

 

- Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas. 

 

- Efectuar campanhas de sensibilização junto dos utentes do parque de campismo, 

no sentido de informar sobre a importância dos habitats naturais e semi-naturais 

presentes na área, mas sobretudo na sua envolvente. 

 

- Propor limites à velocidade de circulação automóvel, nas vias onde se permite 

essa circulação, diminuindo a probabilidade de atropelamento, sobretudo dos 

répteis. 

 

 

5.6 - Património Arquitectónico e Arqueológico 

 

Os trabalhos de prospecção sistemática enquadrados numa perspectiva de 

avaliação de impactes patrimoniais do projecto designado por “Parque de 
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Campismo de Ponte de Lima”, revelaram a existência de ocorrências patrimoniais 

na área de intervenção. O relatório anexo a este EIA, “Trabalhos de Arqueologia. 

Caracterização da Situação de Referência” identifica essas ocorrências, 

caracterizando-as, avaliando os impactes e medidas de minimização para cada uma 

delas, com uma metodologia própria. Aqui, numa lógica de integração na 

metodologia geral deste EIA, procede-se a uma análise de quais as acções, quer da 

fase de obra, quer da fase de exploração, que apresentam impactes sobre o 

património numa óptica global. 

  

Desta forma, na fase de obra, todas as acções que implicam intervenções ao nível 

do solo como a limpeza do terreno e desmatação da área, movimentações de terras 

e terraplanagens, abertura e pavimentação de acessos rodoviários e pedonais, 

abertura de caboucos e valas, bem como a implantação de espaços verdes e 

instalação do estaleiro, bem como a reutilização de materiais (depósito de terras) 

poderá apresentar impactes sobre o património.  

 

Assim estes impactes nos elementos patrimoniais são negativos, directos, de 

magnitude reduzida, duração temporária e reversíveis (se forem implementadas 

medidas de minimização) sendo também classificado de pouco significativo. 

 

A demolição de edifícios existentes, bem como a construção de edifícios, alvéolos e 

sobretudo muros pode levar à perda ou alteração dos elementos patrimoniais 

identificados, na medida em que todos esses elementos patrimoniais se encontram 

em linha de incidência directa das acções de obra. 

 

Estes elementos patrimoniais são um marco na história da arquitectura rural desta 

região, devendo ser considerados como elementos patrimoniais significativos. A 

diferente natureza de impacte sobre estas estruturas por parte das acções de obra 

demonstra ser mínimo e não destrutivo em alguns casos e total e destrutivo 

noutros, pelo que cada caso deve ser avaliado isoladamente.  

 

Assim, estas acções representam impactes sobre o património que se classificam 

como negativos, directos, de magnitude elevada, duração permanente e 

irreversíveis, sendo também classificado de significativo. 

 

Na fase de exploração do parque de campismo, não se prevêem impactes ao nível 

do património. 
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Medidas de Minimização 
 

O conhecimento actual existente sobre a área de implantação do projecto 

determina, que a mesma seja considerada de elevada sensibilidade patrimonial, o 

que leva à necessária tomada de acções tendo em vista a eventual necessidade de 

mitigar impactos negativos, que potencialmente venham a ser exercidos no 

decorrer da empreitada sobre os elementos patrimoniais existentes e possíveis 

contextos de ocupação referenciais. 

 

É pois neste sentido que preconizamos o acompanhamento arqueológico em fases 

que impliquem revolvimentos de terras, tais como desmatações, escavações, 

terraplanagens, depósitos e empréstimos de terras, mas também demolições, 

sendo que o arqueólogo efectuará o acompanhamento arqueológico integral e 

permanente das obras do projecto. 

 

Durante os trabalhos de prospecção foram detectadas oito incidências patrimoniais 

na área de influência directa do projecto (ver figura seguinte e relatório anexo 

“Trabalhos de Arqueologia - Caracterização da Situação de Referência”). 
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Figura 36 - Localização dos elementos patrimoniais no ortofotomapa com projecto. 

 
Fonte: “Trabalhos de Arqueologia - Caracterização da Situação de Referência” 

 

Para estas incidências foram propostas as devidas medidas de minimização que irão 

ser implementadas em fase de obra. 

 

Os elementos patrimoniais 1, 2, 7 e 8 propõem-se as seguintes medidas de 

minimização: 
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- Limpeza 

- Levantamento gráfico, fotográfico e descrição exaustiva 

- Acompanhamento arqueológico 

 

Sendo que para o elemento patrimonial 2, propõe-se ainda a desmontagem e 

remontagem do espigueiro noutra zona do parque, e para o elemento patrimonial 8 

propõe-se que se faça a sua integração na estrutura de divisão de propriedade. 

 

 Para os restantes elementos patrimoniais, sendo o 3, 4, 5 e 6 propõem-se as 

seguintes medidas de minimização: 

- Memória Descritiva 

- Levantamento fotográfico exaustivo 

 

 

5.7 - Socio-Economia: Demografia e Povoamento, Estrutura Económica, 
Aspectos Sócio-culturais, Saúde Pública, Acessibilidades e Mobilidade 

 

Neste ponto faz-se a identificação dos impactes do projecto sobre a socioeconomia 

local, ao nível da demografia e povoamento, estrutura económica, aspectos 

socioculturais, saúde pública, acessibilidades e mobilidade, para as fases de obra e 

de exploração. Procede-se ainda á identificação das medidas de minimização dos 

impactes. 

 

5.7.1 - Demografia e Povoamento 
 

Na fase de obra, ao nível da demografia e povoamento, os principais impactes 

poderão passar pelo aumento da população presente, sobretudo trabalhadores 

empregues nas acções de execução da obra. O facto de essas acções serem 

bastante localizadas e curtas no tempo, faz com que este impacte seja 

negligenciável.  

 

Já na fase de exploração, a criação de postos de trabalho permanentes, poderá 

permitir fixar a população local, correspondendo a um impacte positivo, directo, de 

magnitude reduzida, duração permanente e reversível, mas pouco significativo. 
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5.7.2 - Estrutura Económica 
 

A construção do parque de campismo (todas as acções inerentes à fase de obra) 

trará, previsivelmente, repercussões na economia local, mesmo tratando-se de uma 

obra de dimensão reduzida, nomeadamente com subcontratações, fornecimento de 

serviços, materiais e equipamentos para obra, no pequeno comércio e sobretudo na 

restauração. Assim este impacte sobre a economia local é positivo, de incidência 

indirecta, de magnitude reduzida, temporária e reversível. Os impactes induzidos d 

são pouco significativos. 

 

Na fase de exploração, prevê-se um aumento do peso do sector dos serviços, 

aumento do valor de despesa feita localmente (no parque e na envolvente) por 

conta dos utentes do parque, aumentando o número de turistas e também a 

capacidade de alojamento turístico do concelho. 

 

Assim, os impactes sobre o emprego local (no sector terciário) com a presença de 

utentes e funcionários do parque, são positivos, direitos (mas também indirectos 

na medida que possibilitam o fomento de empregos na restauração, serviços etc.), 

de magnitude média, permanente e reversível, sendo pouco significativos.  

 

Ao nível do turismo, afiguram-se também impactes positivos, causados pela 

mudança de ocupação do solo, quer no aumento do número de turistas que afluem 

à freguesia e ao concelho, quer no aumento da capacidade de alojamento que a 

freguesia/concelho apresenta, sendo um impacte positivo, de ordem directa, 

magnitude média, duração permanente e reversível, sendo ainda classificado como 

significativo. 

 

5.7.3 - Aspectos Sócio-culturais 

 

Na fase de obra, não se prevêem impactes significativos sobre os aspectos 

socioculturais. 

 

Na fase de pleno funcionamento do parque de campismo, os impactes prevêem-se 

essencialmente positivos. 

 

O facto de o parque de campismo atrair utentes previsivelmente de fora do 

concelho, poderá permitir uma maior rentabilização dos equipamentos desportivos 
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e culturais locais, permitindo uma maior divulgação das diferentes associações e 

eventos culturais, festas e romarias e propiciando também a circulação de turistas 

pela região conhecendo o património natural, histórico e etnográfico local. Aliado a 

estes aspectos, há que referir o facto de a loja de conveniência e o restaurante/bar 

estarem previstos funcionarem autonomamente, o que permite o usufruto destes 

serviços por parte da população local. Assim, os impactes são positivos, indirectos, 

de média magnitude, permanentes e reversíveis, sendo ainda classificados como 

significativos. 

 

5.7.4 - Saúde Pública 

 

Durante a fase de obra, algumas das acções previstas, podem apresentar impactes 

negativos, podendo afectar a saúde e segurança quer dos trabalhadores quer da 

população residente nas imediações. As acções construtivas como a limpeza e 

desmatação da área, a movimentação de terras e terraplanagens, a abertura de 

acessos, valas e caboucos, a demolição de edifícios, construção de edifícios e 

alvéolos, o transporte e movimentação de pessoas, bens e máquinas, podem 

alterar as condições de saúde quer de trabalhadores quer da população local, 

sobretudo devido ao aumento do nível do ruído e de emissão de poeiras, mas 

também pode potenciar a ocorrência de acidentes como derrames e fugas, pelo que 

o impacte é negativo, de ordem directa, magnitude reduzida (devido à 

implementação do respectivo Plano de Segurança e Saúde), temporária e 

reversível. No global, o impacte é pouco significativo. 

 

Na fase de exploração os principais impactes sobre a saúde pública resultam de 

acções como a presença e circulação de campistas e funcionários, quer no parque 

quer na envolvente, que podem contribuir também para um aumento dos níveis de 

ruído e poeiras (emissões atmosféricas), mas também a produção de resíduos 

sólidos urbanos, e acidentes como derrames e fugas, afectando os utentes, os 

funcionários e os residentes locais, caso não sejam adoptadas medidas de 

minimização. O facto do campismo/caravanismo ser uma actividade sazonal, 

poderá atenuar, no tempo e intensidade, estes impactes. Assim os impactes são 

negativos, indirectos, de reduzida magnitude, de duração periódica e reversível, 

bem como pouco significativos. 
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5.7.5 - Acessibilidades e Mobilidade 
 

O aumento da circulação de trânsito automóvel de pesados e de passageiros, em 

direcção à obra, poderá afectar a fluidez, a segurança e o piso das vias de acesso 

ao mesmo, podendo ainda os veículos pesados depositar detritos nessas vias de 

acesso. Os impactes sobre a acessibilidade serão negativos, directos, de 

magnitude média (dependente do volume de tráfego), de duração temporária e 

reversível, sendo por isso classificados como significativos. 

 

Com a alteração da ocupação do solo, na fase de exploração os efeitos esperados 

sobre a acessibilidade e mobilidade, prendem-se previsivelmente com o aumento 

do tráfego rodoviário em direcção ao parque de campismo, sobretudo na época alta 

e no período de maior concentração de fluxos relacionados com o lazer (finais de 

tarde de Sexta-feira e Domingo). Para um número de 80 lugares de 

estacionamento previstos no parque, caso estejam todos ocupados 

simultaneamente, pressupõem-se um aumento de tráfego considerável, pelo que o 

impacte sobre a acessibilidade e mobilidade do local apresentará um impacte 

negativo, indirecto, de magnitude elevada, duração temporária e reversível. 

 

Na época baixa os impactes sobre este ponto são negligenciáveis, enquanto que na 

época alta e com taxas de ocupação elevadas, o impacte é classificado como 

significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

Para além das seguintes medidas de minimização, deverão ser tidas em conta para 

este descritor, outras medidas preconizada para outros factores ambientais e 

sociais, presentes neste capítulo. 

Fase de Obra 

 

- Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, quer na fase de obra quer na 

fase de exploração do parque de campismo, promovendo quando possível a 

aquisição de bens e serviços locais. 
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- Implementação das medidas de minimização recomendadas para cada descritor 

que tenha efeito na saúde publica local, como os referentes ao ruído, à emissão de 

poeiras e resíduos, etc. 

 

- Implementação do Plano de Segurança e Saúde, e o Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição, o Projecto de Segurança Contra Incêndios, 

e outros. 

 

- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados evitando situações de 

constrangimento com a mobilidade da população local. 

 

- Deverão ser promovidas limpezas de rodados de veículos peados na fase de obra, 

evitando a deposição de detritos nas vias de acesso à obra, reparando eventuais 

danos provocados no piso dessas vias.   

 

Fase de exploração 

- Na fase de exploração deverá o Serviço Municipal de Protecção Civil ser informado 

sobre a abertura ao público do Parque, de forma a proceder à sua inclusão no Plano 

Municipal de Emergência. 

 

- Promoção junto dos utentes do parque de campismo para as actividades culturais 

e desportivas, para a etnografia e património local, potenciando a sua divulgação e 

usufruto. 

 

- Recorrer a medidas de educação e sensibilização dos utentes do parque de 

campismo, para favorecimento das deslocações pedonais e mobilidade clicável em 

detrimento do automóvel nas deslocações à vila de Ponte de Lima, evitando o uso 

desnecessário deste. 

 

 

5.8 - Paisagem 
 

Os impactes sobre a paisagem foram avaliados dando destaque às acções que se 

prevêem sejam mais impactantes sobre as características da paisagem local, 

sobretudo pelo facto de se transformar uma área agrícola num espaço de 

equipamentos, alterando a ocupação do solo presente. 
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Na fase de obra, as acções com impactes neste descritor encontram-se 

circunscritas pelos muros (e tapumes a implementar) delimitadores da área e são 

sobretudo temporárias (duração prevista de obra em cerca de 12 meses), como é o 

caso da presença física da obra, a instalação e utilização do estaleiro, movimentos 

de terras e terraplanagens, movimentação de máquinas e pessoas, pelo que o 

impacte é negativo, directo, de reduzida magnitude e duração temporária e 

reversível, sendo por isso classificado de pouco significativo. 

 

Outras acções como a demolição de edifícios existentes e a limpeza do terreno e 

desmatação da área, permitirá libertar a paisagem local, uma vez que actualmente 

muitas das árvores e edifícios existentes se encontram cobertos por silvas, o que 

confere ao espaço um aspecto de degradação, sendo por isso um impacte positivo, 

directo, de magnitude média, de duração temporária e reversível. O impacte é 

assim pouco significativo. 

 

O terreno no qual se vai implantar o projecto irá manter-se o mais natural possível 

ao nível da topografia, mantendo a diferenciação entre a parte alta e a parte mais 

baixa, o que aliado à manutenção do edifício principal (e mais visível) existente no 

local (bem como os muros delimitadores), permitirá manter a diferenciação entre a 

área de habitação e a área agrícola da quinta, mantendo a identidade rural do local. 

 

As principais acções com impactes negativos na fase de obra prendem-se com a 

construção dos novos edifícios como é o caso dos bungalows, que se irão manter na 

fase de exploração, alterando a estrutura visual da metade oeste da área de 

intervenção, que apesar de já ser uma área com edificações, irá aumentar o seu 

índice de ocupação, sendo por isso um impacte negativo na paisagem, directo, de 

magnitude elevada, permanente e irreversível, configurando um impacte 

significativo.  

 

A implantação de espaços verdes, afigura-se à partida como um impacte negativo 

sobre a paisagem, na medida em que a arborização prevista, sobretudo da área 

mais oriental do parque de campismo previsto, irá provocar mudanças profundas 

na percepção da paisagem, sobretudo junto da população residente com 

visibilidade para a área em análise, e que se localiza sobretudo a oeste da área de 

intervenção. Assim, e tendo em conta a alteração na percepção visual da população 

local, o impacte desta acção é negativo, na medida que a paisagem sofrerá 
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alterações na estrutura visual existente, de ordem directa, magnitude elevada, 

duração permanente e irreversível. Atendendo à sensibilidade visual da área, o 

impacte é então classificado de significativo. 

 

De referir que a natureza do impacte desta acção pode variar de negativo para 

positivo, de acordo com a sensibilidade do observador, naturalmente subjectiva. 

 

Durante a fase de exploração do parque de campismo, algumas acções da fase de 

obra mantêm os impactes identificados, nomeadamente a presença das novas 

edificações e a implementação de espaços verdes. Mas a manutenção destas áreas, 

sobretudo dos equipamentos e das áreas verdes, irão contribuir para uma 

qualidade paisagística do local, sendo um impacte positivo, directo, de média 

magnitude, permanente mas reversível, classificado ainda de significativo. 

 

Directamente relacionados com estas duas acções, prevêem-se impactes derivado 

da modificação da ocupação do solo, sobretudo na área a arborizar, onde irá ser 

criado uma continuidade paisagística, uma vez que essa metade oriental, já se 

encontra próxima de espaços “florestais” e de áreas verdes existentes e que já 

deixaram também de ser áreas agrícolas, como é exemplo o Parque do Arnado a 

sudeste, o parque de estacionamento a este-sudeste, e o carvalhal (de produção) 

existente nas imediações nordeste da área de intervenção, bem como a galeria 

ripícolas do rio Labruja existente no seguimento deste. Esta arborização do local 

poderá permitir a potenciação da fauna, sobretudo da avifauna, etc., beneficiando 

do estabelecimento de um corredor ecológico. O patamar mais elevado do terreno, 

onde se concentrarão os edifícios do parque de campismo, passará a estar junto à 

área urbana existente (áreas habitacionais de acordo com o zonamento do PU de 

Ponte de Lima) nas suas fronteiras a oeste, constituída sobretudo por moradias 

unifamiliares, tornando-se um prolongamento desse solo urbano. Assim, os 

impactes da alteração da ocupação do solo sobre a paisagem, uma vez que se irá 

beneficiar uma área actualmente abandonada, beneficiando similarmente a área 

envolvente, promovendo uma ligação com a ruralidade do local, e introduzindo 

espécies vegetais autóctones, são positivos, de ordem indirecta, de magnitude 

elevada, permanente e irreversível. No global, o impacte é significativo. 
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Medidas de Minimização 
 

Algumas das medidas do projecto, visam desde logo atenuar os impactes na 

paisagem local, valorizando paisagisticamente uma área que actualmente se 

encontra numa fase de degradação. 

Fase de Obra 

 

- De forma a minimizar os impactes visuais, dever-se-á instalar o estaleiro e outras 

áreas de apoio à obra em locais adequados. 

 

- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis. 

 

- Adopção de medidas de integração paisagística do projecto no global e no 

edificado em particular, ao nível por exemplo dos materiais de construção e outros, 

como preconizado no projecto de Arquitectura Paisagística. 

 

- Recomenda-se que as espécies vegetais a introduzir deverão ser espécies 

autóctones e perfeitamente adaptadas ao meio, tentando ainda integrar o mais 

possível a espécies arbóreas originais no projecto. 

 

- Proceder à recuperação das vias de acesso à obra, que apresentem sinais de 

degradação, provocada pela circulação de pesados. 

 

Fase de exploração 

 

- Controle da correcta execução das tarefas de manutenção da vegetação 

introduzida. 

 

- Promoção da compatibilidade da nova actividade recreativa com as características 

ecológicas do local. 

 

5.9 - Ordenamento do Território 
 

Sendo o ordenamento do território uma componente importante na análise de um 

projecto, uma vez que reflecte uma utilização do uso do solo adequada aos 

recursos naturais e à dinâmica introduzida pelas estratégias regionais e locais de 
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desenvolvimento municipal, ou seja pelas opções políticas tomadas quer a médio 

quer a longo prazo, esta componente foi analisada de acordo com a metodologia 

definida e considerando os instrumentos em vigor. 

Desta forma, o ordenamento e a gestão do território, efectuado através dos 

instrumentos definidos no respectivo regime, identifica oportunidades e 

condicionantes à utilização de um determinado território, tendo em consideração as 

escalas de intervenção, as potencialidades desse território e as funções necessárias 

ao desenvolvimento local, visando a implementação de estratégias locais e tomadas 

de decisão suportadas por esses instrumentos. 

Assim, foram identificados todos os aspectos considerados significativos face aos 

objectivos ambientais adoptados, procedendo-se à : 

- identificação das novas funções e utilizações relativamente às actividades 

existentes no local; 

- verificação da conformidade entre o equipamento de recreio e lazer 

proposto, relativamente ao disposto nos instrumentos de gestão territorial 

em vigor para a área de intervenção; 

- verificação da compatibilidade entre as utilizações propostas relativamente 

às condicionantes legais que incidem sobre a área de intervenção. 

Constata-se, que foram respeitados e adequadas as opções de projecto às 

características e aptidões do local, nomeadamente a conformidade com o Plano de 

Urbanização em vigor para a área, enquadrando-se o Parque na categoria de 

Equipamentos de Utilização Colectiva, prevista para o local e com as condicionantes 

identificadas. 

Nas áreas de RAN e REN, prevê-se uma utilização destinada ao campismo e às 

caravanas, sendo pontualmente localizados caminhos e percursos, com recursos a 

pavimentações com materiais não impermeabilizantes que não geram impactes nos 

sistemas referidos. 

Neste sentido, não se identificam impactes negativos relevantes, uma vez que 

existe uma total conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

Contudo, uma vez que na avaliação se atribui uma classificação aplicável às 

principais acções do projecto – quer na fase de obra, quer na fase de exploração – 
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é expectável, por um lado que existam impactes negativos na fase de obra e 

impactes positivos na fase de exploração. 

De acordo com os critérios utilizados na sua avaliação, os impactes ao nível do 

Ordenamento do Território, são gerados sobretudo na fase de obra e referem-se à 

transformação do uso e construção, nomeadamente nas acções de instalação e 

utilização do estaleiro, nos movimentos de terras, na abertura de acessos, de 

caboucos e valas e na instalação de infra-estruturas. Ocorrerão também, 

modificações de regime, com a presença física da obra, ainda que com uma 

ocupação temporária da área de intervenção com a implantação dos estaleiros e 

infra-estruturas de apoio à realização da obra. Estas acções têm quanto à sua 

natureza um impacte negativo e directo na área de intervenção, podendo contudo 

considerar-se que a sua magnitude é reduzida e a sua duração temporária e 

fundamentalmente constituída por acções reversíveis, pelo que se podem 

considerar, na avaliação dos impactes gerados numa óptica global como pouco 

significativo. 

Ocorrerão ainda transformações ao nível da implantação de espaços verdes, 

através da introdução de novos elementos de valorização da paisagem (espaços de 

encontro e de lazer, coberto arbóreo) que constitui um impacte positivo, directo, 

de magnitude elevada, com duração permanente e irreversível, sendo o impacte 

significativo. 

O projecto realizado para o Parque de Campismo, pelas características próprias da 

tipologia em causa, é constituído por grandes áreas onde as características físicas, 

químicas e biológicas de permeabilidade e de estrutura do solo são salvaguardadas, 

considerando-se que efectivamente, até serão melhoradas uma vez que serão 

instalados na área sistemas de irrigação e de drenagem e desde que sejam 

seguidas na manutenção dos espaços verdes. 

No que se refere às actividades susceptíveis de gerarem impactes ao nível do 

Ordenamento Território, na fase de exploração do parque de campismo, prevêem-

se modificações de regime de ocupação, presença de pessoas que constitui um 

impacte positivo, directo, de elevada magnitude com uma duração temporária, e 

irreversível, considerando-se o impacte significativo; e mudanças no tráfego, 

nomeadamente ao nível da alteração no fluxo da rede viária de acesso ao parque – 
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constitui um impacte negativo, directo, de magnitude média, com duração 

temporária e irreversível, considerando-se o impacte pouco significativo. 

Ao nível do uso do solo, existe a plena adequação à estratégia de desenvolvimento 

local definida pela autarquia e adequada às directrizes nacionais e regionais de 

ordenamento do território, considerando-se por isso positivo, directo, de 

magnitude elevada, permanente e reversível, tendo pelos esses critérios referidos 

um impacte significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

Uma vez que a área de intervenção está sujeita a várias condicionantes legais, 

como sejam RAN, REN e zonas ameaçadas pelas cheias, o projecto do parque de 

campismo internalizou essas condicionantes e adoptou soluções projectais que 

constituem importantes medidas de minimização dos potenciais impactes que 

poderiam ocorre neste descritor. Referimo-nos, às seguintes opções tomadas no 

projecto de execução: 

 

- Recuperação do edifício existente, evitando assim “consumir” solo; 

 

- Localizações dos novos edifícios em áreas que não pertencem à RAN e à RAN; 

 

- Utilização de pavimentos drenantes, nas vias distribuidoras do parque e nos 

percursos pedonais; 

 

- Adequação da modelação do terreno destinada à zona de campistas e de 

caravanas. 

 

Assim, durante a fase de obra, deverá: 

 

- Assegurar-se o correcto funcionamento do estaleiro, de forma a evitar derrames 

acidentais na área da RAN, da REN e da zona ameaçada pelas cheias. 

 

- Salvaguardar-se uma distância de 10 metros da linha de água que é afluente do 

Labruja, na selecção do local para a instalação de estaleiros, depósitos ou 

quaisquer outras estruturas de suporte à obra. 
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- Deverá ser reduzida ao mínimo a área de solo afectada, através do balizamento 

dos locais a intervencionar. 

 

- Proceder à remoção dos materiais da obra. 

 

- Deverá ser assegurada a desactivação total da área afecta ao estaleiro com a 

remoção de instalações provisórias, de equipamentos, de maquinaria de apoio e de 

todo o tipo materiais residuais da mesma. 

 

 - Deverá ainda ser limitada a circulação de veículos pesados e maquinaria ao 

menor número de trajectos possível dentro da área de intervenção, evitando a 

circulação desordenada. 

 

- Na fase de exploração deverá o Serviço Municipal de Protecção Civil ser informado 

sobre a abertura ao público do Parque, de forma a proceder à sua inclusão no Plano 

Municipal de Emergência. 

Fase de Exploração 

 

Relativamente à inserção do projecto no território de Ponte de Lima e no que se 

refere às medidas de potenciação do mesmo, podemos referir que seria de todo o 

interesse incluir o Acqua Limia Camping, nas estratégias de marketing territorial e 

turístico definido pela autarquia. 

 

5.10 - Ambiente Sonoro 

 

A avaliação de impactes acústicos decorrentes da futura exploração do Parque de 

campismo é feita em termos previsionais, comparando os níveis sonoros 

resultantes do funcionamento do empreendimento com os níveis sonoros 

apercebidos na sua ausência, para a mesma data. 

 

Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são 

normalmente negativos, directos e permanentes, e em geral são reversíveis visto 

que podem ser minimizados através de soluções adequadas. 

 

Fase de construção 
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A avaliação dos impactes acústicos provocados na fase de construção do 

empreendimento é efectuada em termos previsionais, embora apenas de forma 

qualitativa dado que, como referido anteriormente, na presente fase do estudo não 

estão disponíveis elementos que permitam quantificar os níveis sonoros resultantes 

dos trabalhos a desenvolver durante a obra. 

 

Face aos valores dos níveis sonoros observados actualmente, o ruído originado 

pelas actividades próprias da “fase de construção” como a desmatação e limpeza da 

área, terraplanagens, demolições, movimentações de maquinas entre outros, 

poderá determinar a ocorrência de impactes acústicos negativos nas zonas com 

ocupação sensível ao ruído, actualmente com um ambiente pouco perturbado 

(níveis sonoros de ±52 dBA) no período diurno, ±44 dB(A) no período de 

entardecer e ±40 dB(A) no período nocturno). 

 

A magnitude e significância destes impactes dependerão de diversos factores ainda 

não conhecidos, como o tipo e quantidade de equipamentos a utilizar nos trabalhos, 

pelo que não é possível, nesta fase, efectuar uma caracterização detalhada. Como a 

distância entre a fonte de ruído (local da obra) e os receptores sensíveis é variável, 

podemos estimar que os níveis sonoros na recepção serão inferiores a 60 dB (A). 

 

Considerando que a actividade de construção se realizará durante o período diurno 

(entre as 8 e as 20 horas), prevemos que os impactes acústicos negativos 

decorrentes da construção do empreendimento nos receptores sensíveis devem ser 

de magnitudes reduzidas. 

 

A “fase de construção” terá duração limitada e uma área de influência restrita e 

localizada, pelo que os impactes acústicos eventualmente originados, embora de 

carácter negativo, serão temporários e reversíveis, terminando após a conclusão 

das obras, pelo que em termos globais podem ser considerados directos e pouco 

significativos. 

 

Durante o período nocturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma 

vez que, de acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de trabalhos 

de construção civil entre as 20h e as 8h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

 

A caracterização dos impactes acústicos correspondentes ao funcionamento do 

empreendimento em análise, ou seja todas as acções inerentes, é efectuada para o 
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ano de início de exploração, comparando os níveis sonoros previstos para a 

“Alternativa Zero” com os correspondentes aos da fase de exploração previstos 

para os mesmos locais. 

Os níveis sonoros calculados para a fase de exploração correspondem à situação 

mais desfavorável que coincide com o maior afluxo de tráfego ao parque de 

campismo. 

 

A comparação dos níveis sonoros sem a construção do empreendimento com os 

níveis previsíveis de exploração, no cenário mais desfavorável, é apresentada no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 27 - Avaliação dos impactes acústicos previstos para ano de início de 
exploração 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro – COLMUS 

 

Pela análise do quadro anterior, prevemos que o funcionamento do parque de 

campismo e em especial do tráfego gerado pelos seus utentes, causará impactes 

acústicos negativos, indirectos (devido ao tráfego gerado pelo empreendimento), 

e de magnitudes reduzidas, na zona circundante do empreendimento (uma vez que 

se esperam acréscimos inferiores a +3 dB(A) para os indicadores Lden e Ln nas 

fachadas  das habitações mais expostas ao ruído gerado). 
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Tendo em conta que existem apenas habitações dispersas na proximidade directa 

do local do futuro empreendimento, afigura-se lícito considerar que estes impactes 

serão pouco significativos. 

 

Embora os impactes acústicos negativos provocados nesta fase tenham carácter 

permanente, serão localizados e reversíveis, já que podem ser minimizados através 

de soluções adequadas (por exemplo, através de substituição dos pavimentos em 

paralelo por betuminoso, imposição de limites de velocidade, e condicionamento 

acústico dos equipamentos ruidosos). 

 

A ocorrência de actividades no parque de campismo com emissão de ruído para o 

exterior deve ser condicionada no período de referência nocturno por forma a dar 

cumprimento ao disposto no Regulamento Geral do Ruído e em especial o descrito 

no critério de incomodidade que estabelece os limites nos acréscimos dos níveis 

sonoros gerados pelas actividades ruidosas no empreendimento e resumidas no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 28- Limites nos acréscimos dos níveis sonoros gerados pelas actividades 

ruidosas 

 
Fonte: EIA Parque de Campismo P. Lima – Componente Ambiente Sonoro – COLMUS 

 

Foram ainda elaborados mapas de ruído que evidenciam os acréscimos nos níveis 

de ruído na situação prevista de maior afluxo de viaturas ao empreendimento, face 

aos níveis sonoros registados sem a construção do empreendimento. 

 

Pela análise destes mapas de acréscimos nos níveis sonoros elaborados para os 

indicadores Lden e Ln verificamos que nos receptores sensíveis na proximidade do 

futuro parque de campismo, a norte, poente e sul, os acréscimos são inferiores a 6 

dB(A) no período nocturno nas fachadas mais expostas nas habitações a sul do 

empreendimento, e a 5 dB(A) para o indicador Lden nos mesmos locais pelo que 

podemos prever que os impactes ao longo das vias rodoviárias de acesso ao 
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parque de campismo, na situação mais desfavorável, nas fachadas das 

habitações mais expostas terão magnitudes reduzidas ou médias. 

 

Medidas de Minimização 
 

De acordo com o RGR é necessário implementar medidas de minimização do ruído 

em “zonas sensíveis” expostas a níveis sonoros Lden > 55 dB(A) ou Ln > 45 dB(A), 

e em “zonas mistas” expostas a níveis sonoros Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A). 

 

No presente estudo, considerou-se que devem ser cumpridas as exigências 

regulamentares estabelecidas no artigo 11.º de Lden ≤ 65 dB(A) e de Ln ≤ 55 

dB(A) nos receptores sensíveis nas imediações do empreendimento. 

 

Fase de Obra 

 

Uma das formas mais eficazes de minimizar a incomodidade por ruído nesta fase 

será garantir o cumprimento da legislação aplicável a actividades ruidosas 

temporárias, tais como obras de construção civil (Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007), que interdita o exercício deste tipo de trabalhos nas proximidades de 

edifícios de habitação, entre as 20 e as 8 horas, e aos sábados, domingos e 

feriados.  

 

- A escolha da localização do estaleiro da obra deve ser feita tendo em conta a 

localização das habitações, em zonas suficientemente afastadas das moradias 

localizadas a poente e a Sul, por forma a minimizar a percepção do ruído gerado.  

 

- Caso o estaleiro venham a ficar situado próximo de zonas com ocupação sensível, 

será conveniente a instalação de barreiras acústicas e/ou de envolventes em 

equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a propagação do ruído.  

 

As medidas de minimização do ruído a adoptar nesta fase, se necessárias, deverão 

ser estabelecidas no âmbito de projecto específico, em função da localização dos 

estaleiros e das características dos equipamentos ruidosos a utilizar. 

 

Fase de exploração 
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Como já referido, não se prevêem situações críticas no que respeita a impactes 

negativos por emissão de ruído resultante da actividade do empreendimento 

(circulação rodoviária, actividade humana, funcionamento de equipamentos 

electromecânicos, etc.) junto dos receptores sensíveis mais próximos do 

empreendimento. 

 

Prevemos que com o empreendimento em funcionamento, os níveis sonoros nas 

vias de tráfego não sofrerão acréscimos muito significativos. 

 

A maior parte dos receptores sensíveis situa-se a poente do futuro 

empreendimento, e os níveis sonoros máximos admissíveis de Lden < 65 dB(A) e 

de Ln < 55 dB(A) não deverão ser excedidos junto a estas habitações, pelo que não 

se prevê a necessidade de adoptar medidas de minimização do ruído. 

 

Ainda assim importa referir que os eventuais elementos mecânicos e sistemas de 

AVAC que venham a ser instalados no empreendimento que possam ser críticos em 

termos de emissão de ruído para o exterior, devem ter em conta a localização das 

actuais habitações e o conforto e comodidade dos seus clientes escolhendo a 

melhor localização, orientação e configuração, e que cumpram o critério de 

incomodidade do RGR (artigo 13º) que estabelece que o ruído particular emitido 

não pode provocar acréscimos no ruído ambiente nos receptores sensíveis 

superiores a 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB 

(A) no período nocturno, considerando correcções devidas para as características 

tonais e impulsivas do ruído e o tempo de duração desse ruído. 

 

 

5.11 - Qualidade do Ar 
 

Os impactes sobre este descritor foram avaliados dando destaque às acções que se 

prevêem sejam mais impactantes sobre a qualidade do ar local, sobretudo na fase 

de obra. 

 

Durante a fase de obra a qualidade do ar será afectada pela emissão de poluentes 

atmosféricos associados à circulação de veículos e à operação de maquinaria 

pesada. Ocorrerá também a emissão de poeiras de pequena dimensão (PM10), 

resultantes dos movimentos de terras na zona do parque de campismo. Todos estes 
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impactes representam fontes significativas de partículas para a atmosfera, com 

notório incómodo para a população vizinha da obra e passante (CCDRN, 2010). 

 

A quantidade de poeiras em suspensão na atmosfera tenderá a fazer-se sentir nas 

imediações do parque de campismo e será afectada pelas características do próprio 

solo (granulometria e teor de humidade) e pelas condições climáticas (períodos de 

maior ou menor pluviosidade e de velocidade e orientação dos ventos dominantes), 

prevendo-se que nos meses de Verão (de Junho a Setembro) o impacte seja mais 

significativo. 

 

O impacte considerado classifica-se como negativo, directo, temporário, reversível 

e de magnitude média/elevada, sendo então classificado de significativo. 

 

Na fase de exploração, e uma vez que o parque de campismo se encontra numa 

zona pouco poluída do ponto de vista da qualidade do ar, os principais impactes 

sobre este descritor serão limitados à área do parque e resultarão das emissões 

gasosas dos veículos (utentes e dos fornecedores) que utilizam o parque de 

campismo, não se prevendo fontes fixas de poluição atmosférica. 

 

Tendo como pressupostos que o Acqua Limia Camping terá uma taxa de ocupação 

média será similar à taxa de ocupação de outros parques de campismo da Região 

Norte (24,8%) e o reduzido acréscimo de tráfego previsto é de prever um aumento 

do nível de PM10, NOx e O3 na zona envolvente ao parque. No entanto, o impacte ao 

nível deste descritor será sentido nos meses de maior afluência de campistas ao 

parque, previsivelmente nos meses de Verão. 

 

O impacte considerado classifica-se como negativo, directo, periódico, reversível e 

de magnitude reduzida/média, sendo então classificado de pouco significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

Fase de obra 

 

No projecto em avaliação os impactes na qualidade do ar são mais significativos e 

de mais difícil controlo nesta fase, sendo necessário identificar uma série de acções 

que, em conjunto, permitam diminuir as emissões difusas de partículas 

atmosféricas. 
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- Construção de circuitos de circulação interna da obra e uma plataforma para 

estacionamento dos camiões na fase de escavação e transporte de terras em 

materiais não pulverulentos, como gravilha, saibro ou similar; 

 

 
Fonte: Manual de Boas Práticas Ambientais em Obra, CCDR-N 

 

- Construção de tapumes com altura mínima de 2 metros para separar a obra da 

via pública, principalmente na zona que abrange habitações; 

 

- As actividades acessórias e de apoio à obra, tal como os trajectos de circulação 

externos à obra das viaturas que transportam matérias passíveis de provocar a 

emissão difusa de poeiras, devem evitar zonas sensíveis como escolas, centros de 

saúde, hospitais e os aglomerados habitacionais; 

 

- Em áreas não pavimentadas o acesso de veículos e maquinaria pesada deve ser 

reduzido ao estritamente necessário, limitando a velocidade dos veículos a valores 

de 25 a 30 km/h; 

 

- Cobertura da carga de todos os camiões de transporte de resíduos granulares, 

areias e escombros com tela, mantendo uma distância mínima de 10 cm entre a 

superfície da carga e a cobertura; 

 

- Rega com água não potável de materiais inertes e resíduos armazenados em 

obra, principalmente materiais granulares, tal como os trajectos de circulação em 

terra batida. Esta medida deverá ser alvo de especial atenção aquando de dias 

secos e ventosos; 
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Fonte: Manual de Boas Práticas Ambientais em Obra, CCDR-N 

 

- Proteger os resíduos armazenados temporariamente em obra com telas 

impermeáveis; 

 

- Aquando do empilhamento de materiais ter em consideração a sua estabilidade 

em termos de altura e a intensidade e direcção predominante dos ventos, evitando 

que contaminam as zonas sensíveis; 

 

- Garantir que os veículos em circulação e máquinas pesadas se encontram em 

óptimas condições de funcionamento, minimizando as emissões atmosféricas do 

modo rodoviário; 

 

- Lavagem dos rodados dos camiões à saída da obra quando se verifique que os 

mesmos se encontram com lamas e poeiras susceptíveis de contaminação do 

percurso de circulação; 

 

- Sensibilizar e formar os funcionários da obra para as acções necessários para 

evitar a emissão difusa de partículas e consequente poluição atmosférica. 

 

Fase de exploração 

 

- Implementar sistema de bike share permitindo que os campistas possam fazer 

visita turística ao concelho num modo de transporte suave, evitando a constante 

circulação de automóveis; 

 

- Assegurar, nos dias de maior afluência ao concelho, devido à existência de festas 

e romarias, a interdição de estacionamento nas imediações do Parque de 
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Campismo, evitando o congestionamento nesta zona e permitindo o acesso por 

parte dos campistas; 

 

- Promover a plantação de espécies autóctones que permitam a absorção de 

partículas e compensação das emissões resultantes do funcionamento do Parque de 

Campismo; 

 

- Melhorar e/ou aumentar a rede de transportes públicos, fomentando a sua 

utilização pelos campistas; 

 

- Implementar um pequeno circuito de mini bus a gás natural, que tenha como 

ponto de paragem o parque de campismo, nomeadamente em datas festivas, 

permitindo o transporte dos campistas para o centro das festividades. 

 

 

5.12 - Resíduos 
 

Durante a fase de construção os resíduos gerados são os normais de uma obra, 

desde terra, resíduos florestais, e outros resultantes da limpeza dos terrenos, 

resíduos de embalagens, restos de materiais de construção e resíduos equiparáveis 

a resíduos urbanos. 

 

Alguns destes resíduos, poderão ser reutilizados em obra, evitando assim o seu 

envio para aterro sanitário. Os restantes resíduos deverão ser devidamente triados 

e encaminhados para destino final. 

 

No quadro que segue é apresentada a previsão de produção de resíduos de 

construção e demolição e as respectivas operações de gestão de resíduos. 

 

Quadro 29 - Produção de Resíduos de Construção e Demolição 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 
(ton ou m3) 

Operação de gestão 
de resíduos 

15 01 01 – Embalagens de papel e cartão 5,00 m3  R03 (reciclagem) 

150102 – Embalagens de plástico 5,00 m3  R03 (reciclagem 

15 01 03 – Embalagens de madeira 5,00 m3 R01 (valorização 
energética) 
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15 01 04 – Embalagens de metal 5,00 m3 R04 (reciclagem 

15 01 05 – Embalagens compósitas   

15 01 10 (*) – Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de substâncias 

perigosas 
  

15 02 02 (*) – Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
protecção contaminados por substâncias 

perigosas 
2,00 m3 R03 (reciclagem) 

17 01 01 – Betão 26,00 m3 Reutilização em obra 

17 01 02 – Tijolos 3,50 m3 R05 (reciclagem ou 
reutilização) 

17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos 17,00 m3 R03 (reciclagem) 

17 02 01 – Madeira 89,00 m3 
R01 (valorização 

energética) 
R03 (reciclagem) 

17 02 02 – Vidro 0,17 m3 R03 (reciclagem) 

17 02 03 – Plástico 1,00 m3 
R01 (valorização 

energética) 
R03 (reciclagem) 

17 02 04 (*) – Vidro, plástico e madeira 
contendo ou contaminadas com substâncias 

perigosas 
  

17 04 02 – Alumínio   

17 04 04 – Zinco   

17 04 05 – Ferro e Aço 3,00 m3 R04 (reciclagem) 

17 04 07 – Mistura de Metais   

17 05 04 – Solos e rochas não contendo 
substâncias perigosas   

17 05 09 (*) – Resíduos metálicos 
contaminados com substâncias perigosas   

17 06 04 – Materiais de isolamento não 
contendo substâncias perigosas   

17 06 05 (*) – Materiais de construção 
contendo amianto   

20 01 01 – Papel e cartão 5,00 m3 R03 (reciclagem 
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20 01 11 – Têxteis 1,50 m3 R01 (valorização 
energética) 

20 01 21 (*) – Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo mercúrio   

20 01 23 (*) – Equipamento fora de uso 
contendo clorofluorcarbonetos (CFC)   

20 02 02 – Terras e pedras 4.560,40 m3 R04 (reciclagem) 

(*) Resíduos perigosos 
Fonte: Carvalho e Araújo. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição 
 

A incorrecta gestão dos resíduos de construção e demolição provoca situações de 

contaminação dos solos. Este constitui um impacte ambiental que poderá ser 

minimizado através da correcta implementação do Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição, aplicando as medidas de prevenção e 

minimização de impactes ambientais em obra. 

 

O impacte considerado classifica-se como negativo, directo, temporário, reversível 

e de magnitude reduzida, sendo então classificado de pouco significativo. 

 

Pela característica da actividade turística, durante a fase de exploração do parque 

de campismo os resíduos gerados serão, essencialmente, resíduos urbanos e 

equiparados (papel/cartão, plástico, metal, vidro, resíduos biodegradáveis de 

cozinha, resíduos verdes), sem esquecer ainda, alguns resíduos provenientes da 

manutenção do próprio parque e equipamentos e alguns resíduos perigosos, se 

bem que em pouca quantidade. Dos possíveis resíduos perigosos podem-se 

destacar, por exemplo, lâmpadas fluorescentes provenientes de zonas comuns, 

pilhas e baterias usadas pelos campistas, embalagens de alguns produtos de 

limpeza ou resíduos hospitalares provenientes de cuidados básicos de saúde. Para 

uma melhor compreensão dos impactes associados à exploração do parque de 

campismo identificaram-se os tipos de resíduos expectáveis de produção, segundo 

a Lista Europeia de Resíduos (LER) e o seu correcto encaminhamento. 

 

 

No quadro seguinte são identificados os resíduos previstos e a sua respectiva 

operação de valorização/reciclagem. 
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Quadro 30 - Resíduos previstos na fase de exploração 

Código 
LER Descrição Operação de gestão de 

resíduos 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão R03 (reciclagem) 

15 01 02 Embalagens de plástico R05 (reciclagem) 

15 01 03 Embalagens de madeira R03 (reciclagem) 

15 01 04 Embalagens de metal R04 (reciclagem) 

15 01 05 Embalagens compósitas R05 (reciclagem) 

15 01 06 Mistura de embalagens R05 (reciclagem) 

15 01 07 Embalagens de vidro R05 (reciclagem) 

15 01 10 Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas R05 (reciclagem) 

18 01 04 
Res. cuja recolha e eliminação não está sujeita a 
requisitos específicos tendo em vista a prevenção 
de infecções (p.e. pensos, compressas, roupas, 

fraldas,…) 
D10 (eliminação) 

20 01 01 Papel e cartão R03 (reciclagem) 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas R03 (reciclagem) 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 
contendo mercúrio R05 (reciclagem) 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares R01 (reciclagem) 

20 01 34 Pilhas e acumulares, não abrangidos em 200133 R05 (reciclagem) 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis R03 (reciclagem) 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis R05 (reciclagem) 
Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, 

 

Com a implementação do projecto existirá um aumento de produção de resíduos. O 

cálculo deste acréscimo teve como pressupostos que o ACQUA LIMIA CAMPING terá 

uma taxa de ocupação similar à taxa de ocupação de outros parques de  campismo 

da Região Norte (24,8%) e que a capitação de resíduos dos campistas rondará a 

capitação anual nacional (512 kg/hab.ano). 

 

Desta forma é possível concluir que o aumento de produção de resíduos ronda as 

92 toneladas anuais, o que leva a concluir que o impacte quanto à quantidade de 

resíduos é um impacte negativo, directo, periódico, reversível e de magnitude 
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reduzida, sendo classificado de pouco significativo, como se verifica no gráfico 

seguinte. 

 

Gráfico 15 - Projecção de resíduos produzidos com projecto entre 2012 e 2021 

 Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, 

 

Apesar de no contexto global do concelho, o aumento de produção de resíduos 

motivado pela entrada em funcionamento do parque de campismo ser reduzido, 

avaliando a um nível micro apresenta-se a necessidade de existência de uma 

gestão interna de resíduos que permita a sua correcta recolha e encaminhamento 

para destino final. Só dessa forma será possível evitar os impactes ambientais 

associados como a contaminação de solos ou dos recursos hídricos. 

 

No projecto está prevista a instalação da Casa dos Lixos, que se localizará na zona 

de portaria, onde ficarão instalados os contentores para deposição selectiva (papel, 

vidro, embalagens, indiferenciados e pilhas). Este compartimento será acessível 

quer pelo interior quer pelo exterior. 

 

A complementar a Casa dos Lixos, serão distribuídas pelo recinto do Parque de 

Campismo: 6 papeleiras, principalmente na zona de recepção, restaurante, loja e 

espaço público de entrada; e, 17 ecopontos distribuídos pela zona de campistas e 

caravanas, apresentando um rácio de 42 campistas por ecoponto, dispostos de 

acordo com a imagem em baixo. 
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Figura 37 - Localização dos ecopontos e papeleiras 

 
Fonte: Carvalho e Araújo, Arquitectura e Design Lda. 

 

O rácio acima apresentado é inferior ao mínimo exigido no ponto 1 do art.º 18.º da 

Portaria n.º1320/2008, de 17 de Novembro, que refere que “Os parques de 

campismo e de caravanismo devem dispor de recipientes para o lixo, com tampa, 

colocados em locais de fácil acesso e devidamente sinalizados, na proporção de um 

para cada 30 campistas, com capacidade adequada e não distando entre si mais de 

50 m”. 

 

O sistema de recolha de resíduos urbanos será constituído pela recolha no interior 

do parque, efectuada por meios próprios da administração e gestão do mesmo; e a 

recolha e transporte dos indiferenciados para aterro sanitário será da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima, e a recolha selectiva ficará 

a cargo da RESULIMA, no âmbito das suas competências e actividades já 

desenvolvidas para o resto do concelho. 
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Ao nível do sistema de gestão de resíduos urbanos previstos no projecto considera-

se que o não cumprimento dos valores mínimos exigidos legalmente contribuam 

para um impacte negativo, directo, periódico, reversível e de média magnitude, 

classificando-se como significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

Em relação à gestão de resíduos do Parque de Campismo podem ser 

implementadas medidas de minimização para reduzir o impacte causado com a 

implementação do projecto. As medidas em baixo propostas são relativas às três 

fases do projecto, sendo que para a primeira, foram consideradas as medidas 

propostas em Plano de Prevenção e Redução de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPR-RCD) e outras que se identificaram como prioritárias. 

 

Fase de Obra 

 

- Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na 

fase de construção; 

 

- Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado 

dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior 

valorização/eliminação em instalações licenciadas; 

 

- O espaço anteriormente citado deverá ser devidamente assinalado, com cobertura 

e piso impermeabilizados, dotado de sistemas de recolha e encaminhamento para 

destino adequado de águas pluviais, de limpeza, de derramamentos e dotado de 

decantadores e separadores de óleos e gorduras. Deverá ainda estar dividido em 

duas zonas distintas: zona de resíduos não perigosos e zona de resíduos perigosos;  

 

- A zona de resíduos perigosos deve estar equipada de bacia de retenção, 

impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais contaminem os solos e águas. A bacia de retenção deve estar 

equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

 

- O funcionamento do estaleiro e o depósito de materiais deverá ser rigoroso, de 

forma a evitar derrames acidentais; 
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- As terras provenientes da escavação abaixo da decapagem de terra vegetal 

deverão ser reaproveitadas para a realização dos aterros previstos, evitando assim 

ao máximo os excedentes de materiais; 

 

- A terra viva proveniente da decapagem deverá ser utilizada no recobrimento das 

áreas que sofreram movimentações de terras, sendo de prever, em caso de 

excesso, a sua utilização na melhoria de outros solos; 

 

- No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas devem ser transportadas a 

vazadouro licenciado; 

 

- Os resíduos de betão resultantes da demolição poderão ser integrados no betão 

necessário para a obra, desde que verificadas as condições técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis, ou na ausência destas, as especificações técnicas definidas 

pelo LNEC; 

 

- A demolição deverá ser selectiva e criteriosa, separando à origem os diversos 

componentes; 

 

- Separação dos resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), da 

corrente normal e destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das 

fracções passíveis de serem recicladas para as indústrias recicladoras licenciadas 

para o efeito; 

 

- Os resíduos de embalagem e fracções passíveis de serem recicladas deverão ser 

segregadas da restante corrente de resíduos da obra e o seu destino final 

assegurado, devendo ser de acordo com o seu potencial de reciclagem e grau de 

contaminação. 

 

- No caso de RCD que ocupem grande volume, por impossibilidade física de os 

armazenar na obra, deverão ser rapidamente encaminhados para operadores de 

resíduos devidamente licenciados que promovam a sua reciclagem; 

 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção, todas as zonas de trabalho 

deverão ser meticulosamente limpas; 

 

Fase de exploração 
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- Aumentar o número de ecopontos permitindo uma proporção de um para cada 30 

campistas, cumprindo assim o ponto 1, do art.º 18.º da Portaria n.º 1320/2008, de 

17 de Novembro; 

 

- Prever um local isolado das zonas destinadas aos campistas e claramente 

identificado, para a lavagem e manutenção dos contentores, cumprindo com o 

disposto no ponto 4, do art.º 18.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro; 

 

- Sensibilização dos funcionários do parque de campismo e seus utentes para a 

importância não só da separação dos resíduos, mas principalmente para a 

prevenção de produção de resíduos, através de posters ou outros sistemas 

informativos; 

 

- Estabelecer parceria com a RESULIMA para recolha dos Óleos Alimentares Usados 

provenientes do restaurante, e sensibilizar os funcionários para a importância da 

sua separação, evitando a sua descarga nos esgotos, com todas as consequências 

nefastas que daí decorrem; 

 

- Instalar pelo menos um oleão, e sensibilizar os campistas para a separação dos 

óleos alimentares usados, informando e incentivando a colocar este resíduo em 

embalagens fechadas e a depositá-las no contentor, evitando a descarga na rede 

de esgotos; 

 

- Promover a compostagem in situ, permitindo a valorização orgânica dos resíduos 

biodegradáveis provenientes da cozinha do restaurante e dos resíduos verdes 

provenientes das operações de manutenção dos arranjos exteriores, e reutilização 

do composto produzido nos próprios espaços do recinto do parque de campismo. 

 

5.13 – Gestão da Água 
 

Na fase de construção identifica-se a necessidade de consumo de água associado a 

actividades de construção e a produção de efluentes líquidos associados à operação 

do estaleiro e actividades de construção. 

 

Devido à dimensão relativamente baixa do número de trabalhadores associados à 

construção do parque de campismo, estima-se que o aumento do consumo de água 
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associado será negativo, directo, temporário durante a fase de exploração, 

reversível e de magnitude reduzida, sendo assim um impacte pouco significativo. 

 

Ao nível da produção de efluentes líquidos, em particular das águas residuais 

domésticas produzidas nas instalações sanitárias de apoio ao estaleiro, estima-se 

que os volumes produzidos sejam de pequena dimensão, resultando num impacto 

negativo, directo, temporário, reversível e de magnitude reduzida, sendo assim 

um impacte pouco significativo. 

 

Os efluentes líquidos resultantes da operação do estaleiro e de actividades de 

construção foram analisados no descritor resíduos devendo ser devidamente 

acautelados os seus impactes. 

 

Consumo de Água 

 

Na fase de exploração identifica-se a necessidade de consumo de água em diversos 

sectores nomeadamente nas instalações sanitárias e cozinhas dos edifícios e 

alojamentos previstos, na rede de incêndio armada e para a rede de rega dos 

espaços verdes. 

 

O abastecimento de água necessário ao funcionamento do parque de campismo 

será realizado através da rede pública de abastecimento do concelho de Ponte de 

Lima. Para uma capacidade máxima de 729 campistas as necessidades máximas de 

água regulamentares são de 50,32 m3. Este valor representa cerca de 1,4% do 

consumo total do concelho, pelo que este empreendimento turístico numa situação 

normal não criará constrangimentos na disponibilidade de água para consumo 

humano, tal como se constata no gráfico seguinte. 
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Gráfico 16 - Projecção do consumo de água (2010-2021) 

 
Fonte: Elaboração Innovmodel Sustainability, Lda, 

 

Contudo, para o caso de rupturas, o projecto prevê a existência de um reservatório 

privativo com uma capacidade de 75 m3 ligado a dois furos, que permite o 

cumprimento do n.º 3 do artigo 13.º da Portaria n.º1320/2008 de 17 de Novembro, 

que estipula que nos parques de campismo deve ser assegurado o fornecimento de 

pelo menos 80 l de água por dia e por campista. Está previsto igualmente outro 

reservatório com volume de 125 m3 para o combate a incêndios.  

 

Do exposto resulta que o impacte associado ao consumo de água é negativo, 

directo, permanente durante a fase de exploração, reversível e de magnitude baixa, 

sendo assim pouco significativo. 

 

Efluentes Líquidos 

 

O projecto prevê que os efluentes líquidos gerados no parque de campismo sejam 

encaminhados para a Rede Pública de Saneamento existente na freguesia de 

Arcozelo. Uma vez que o terreno se encontra a uma cota inferior ao colector público 

propõe-se que o saneamento seja bombado através de quatro grupos de 

bombagem. 
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Ao longo do tempo na área de implantação do projecto têm-se registado alguns 

constrangimentos com a Rede de Saneamento, sendo necessário proceder 

regularmente à limpeza dos colectores. Com a entrada em funcionamento do 

parque prevê-se que este problema seja agudizado o que se vai traduzir num 

deficiente encaminhamento dos efluentes líquidos, podendo provocar a 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos e emissão de odores na vizinhança. 

O potencial impacte gerado poderá ser minimizado através da implantação de uma 

ETAR compacta no parque de campismo ou efectuando um bypass da rede de 

águas residuais a jusante da estação elevatória. 

 

O impacte associado à geração de efluentes líquidos é negativo, directo, 

permanente durante a fase de exploração, reversível e de magnitude média, sendo 

assim um impacte significativo. 

 

Medidas de Minimização 
 

No que respeita à componente gestão da água podem ser tomadas medidas que 

minimizem os impactes decorrentes da construção e exploração do 

empreendimento, sendo que muitas das medidas elencadas em descritores 

anteriores, sobretudo nos recursos hídricos promovem também a minimização dos 

impactes sobre este descritor. 

 

As medidas mitigadoras e preventivas relativamente à gestão da água estão 

estritamente ligadas ao desenho do próprio projecto de obra, no entanto é durante 

a fase de construção e de exploração que se devem aplicar com maior rigor. 

 

Fase de obra 

 

- Garantir o bom uso da água de abastecimento por parte de todos os 

intervenientes na obra e assegurar a redução dos consumos ao mínimo necessário; 

 

- Implementar um sistema adequado de drenagem e recolha/tratamento das águas 

residuais produzidas no estaleiro de obra, garantindo que as instalações sanitárias 

possuem sistemas de armazenamento estanques e que as águas residuais aí 

produzidas são encaminhadas para sistemas de tratamento deste tipo de efluentes; 
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- Cumprir as normas de operação e manutenção dos equipamentos utilizados e no 

manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de derrame de 

óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas redes de saneamento; 

 

- As águas residuais das betoneiras não deverão ser descarregadas no terreno do 

projecto, devendo as empresas de construção responsabilizar-se pelo devido 

encaminhamento das mesmas; 

 

- Proibir a descarga de óleos, provenientes de maquinaria de construção, na rede 

de saneamento do parque e proceder à recolha, armazenamento, transporte e 

destino final adequado dos óleos usados nos veículos e máquinas afectos à obra;  

 

- Proceder à contenção e limpeza imediata de derrames acidentais de substâncias 

poluentes em áreas próximas de redes de abastecimento e de saneamento; 

 

- Em caso de obstrução parcial das redes de abastecimento de água e de 

saneamento, proceder à limpeza imediata dessas situações; 

 

- Garantir que a armazenagem de combustíveis e de resíduos, efectuado estas 

acções em locais devidamente impermeabilizados. 

 

Fase de exploração 

 

- Em resultado das características dos efluentes produzidos no parque e a reduzida 

capacidade de recepção do sistema de drenagem de águas residuais, na zona 

envolvente, poderá ser necessário instalar uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) compacta que garanta tratamento secundário dos efluentes 

produzidos, em particular nas alturas de maior afluxo de turistas ao parque; 

 

- Minimizar os consumos de água para a limpeza de espaços comuns e para a rega 

de espaços verdes, apostando na plantação de espécies com reduzidas 

necessidades hídricas; 

 

- Diminuir o volume de descargas dos depósitos de autoclismos e colocação de 

reguladores de caudal nas torneiras de todas as instalações sanitárias; 
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- Encaminhar os diferentes resíduos produzidos para os correctos locais de 

acondicionamento, evitando a contaminação das redes de águas pluviais e as redes 

de saneamento; 

 

- Realizar campanhas de sensibilização, de campistas e de pessoal afecto à 

manutenção do parque, disponibilizando materiais informativos, junto de fontes de 

água, sobre a utilização racional da água e a redução das perdas de água; 

 

- Implementar um sistema de detecção de rupturas nas redes de abastecimento de 

água e de saneamento, garantindo a sua imediata reparação. Assim evitar-se-ão 

consumos desnecessários de água e minimizar-se-á a contaminação das águas 

subterrâneas, superficiais e do solo; 

 

- Implementar um sistema de abastecimento de água secundário, alimentado por 

águas pluviais e/ou furos próprios do parque e que não utilize água destinada a 

consumo humano, destinado à rega, limpeza das áreas comuns e autoclismos.  

 

Desta forma garante-se a reutilização da água e diminui-se a pressão sobre as 

redes de abastecimento de água potável. 

 

O 

 

 

Como analisado, as acções deste projecto provocam impactes no ambiente, 

nomeadamente em determinados factores ambientais e sociais. Na tabela seguinte 

sintetiza-se a análise desses impactes ambientais, provocados pelas acções da fase 

de obra e da fase de exploração, quanto à sua natureza e significância, sendo 

visível quais os principais factores alvo de perturbações e quais as acções mais 

impactantes. 
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  Legenda: Positivo Negativo   

  Pouco Significativo + ����      

  Significativo ++ ��������      

  Miuto Significativo +++ ������������      

       

       

       

       

 Matriz A – Síntese dos Impactes – Fase de Obra 
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a- Limpeza do terreno e desmatação da área . ����    ����    ����    ����    ����    . + . ����    . + . ����    . . . 

c- Presença física da obra . . ����    . ����    . . + . . . ����    . . . . . 

d- Pavimentação de superfícies . ����    ����    ����    . ����    . + . . . . . . . ����    . 

MODIFICAÇÕES DE 
REGIME 

e- Ruído e vibrações . . . . ����    . . . . ����    . . . ����    . . . 

a- Instalação e utilização do estaleiro . . ����    ����    ����    ����    . + . . . ����    ����    . . ����    . 

b- Movimentos de terras e terraplanagens gerais . ����    ����    ����    ����    ����    . + . ����    . ����    ����    ����    ��������    ����    . 

c- Abertura e pavimentação de acessos rodoviários e pedonais . ����    ����    ����    ����    ����    . + . ����    . . ����    ����    . . . 

d- Demolição de edifícios existentes . . . ����    ����    ����    . + . ����    . + . ����    . ����    . 

e- Abertura de caboucos, valas . ����    ����    . ����    ����    . + . ����    . . ����    ����    ��������    . . 

f- Instalação de redes de infra-estruturas . . ����    ����    ����    . . + . . . . ����    ����    . . ����    

TRANSFORMAÇÃO DO 
USO E CONSTRUÇÃO 

i- Construção de edifícios, alvéolos e muros . . ����    ����    ����    ����    . + . . . ��������    . ����    . ����    . 

a- Implantação de espaços verdes + ++ ++ ++ ++ ����    . + . . . ��������    ++ . . . . RENOVAÇÃO DE 
RECURSOS 

b- Reutlilização de materiais . . ++ . . ����    . . . . . . . . . . . 

a- Transporte Automóvel (passageiros e mercadorias) . ����    ����    ����    ����    . . + . ����    ��������    . . ����    . . . MUDANÇAS NO 
TRÁFEGO 

b- Movimentação de máquinas e pessoas em obra (Pisoteio) . ����    ����    ����    ����    . . . . . . ����    . ����    . . . 

a- Descarga de efluentes líquidos . . . ����    . . . . . . . . . . . . . 

O
B

R
A

 

TRATAMENTO E 
LOCALIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS 
m- Emissões atmosféricas . . . . . . . . . ����    . . . . ��������    . . 
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ACIDENTES a- Derames e fugas . . . ����    ����    . . . . ����    . . . . . . . 

OUTRAS b- Criação de postos de trabalho temporários . . . . . . . + . . . . . . . . . 
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  Legenda: Positivo Negativo   

  
Pouco 
Significativo + ����      

  Significativo ++ ��������      
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 Matriz B – Síntese dos Impactes – Fase de exploração 

Fase ACÇÕES DO PROJECTO 
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a- Presença de utentes e funcionários do parque de campismo 
. ����    ����    ����    ����    . . + . ����    - . ++ ����    . . . MODIFICAÇÕES DE 

REGIME 
b- Ruído e vibrações . . . . ����    . . . . ����    - . . ����    . . . 

TRANSFORMAÇÃO 
DO USO E 

CONSTRUÇÃO 
a- Modificação da ocupação do solo 

. ����    ����    + ����    . . ++ ++ . ��������    ++ ++ ����    . . . 

RENOVAÇÃO DE 
RECURSOS a- Manutenção dos espaços verdes (Poda e rega)  

. . . ����    ++ . . . . . . ++ . . . . . 

a- Circulação de veiculos e bens no parque de campismo 
. ����    ����    ����    ����    . . . . ����    . . . ����    . . . MUDANÇAS NO 

TRÁFEGO 
b- Movimentação de pessoas entre o p. campismo e a envolvente . . . . ����    . . . . ����    ��������    . ����    ����    ����    . . 

a- Produção de resíduos sólidos urbanos . . . . . . . . . ����    . . . . ����    . . 

b- Descarga de águas residuais urbanas . . ����    ����    . . . . . . . . . . . ����    ����    

TRATAMENTO E 
LOCALIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS 
c- Emissões atmosféricas . . . . . . . . . ����    . . . . . . . 

TRATAMENTO 
QUÍMICO a- Fertilização e controlo de ervas daninhas . . . ����    ����    . . . . . . . . . . . . 

ACIDENTES a- Derames e fugas . . ����    ����    ����    . . . . ����    . . . . . . . 

a- Consumo de água . . . ����    ����    . . . . . . . . . . . . 

b- Consumo de energia . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E
X

P
LO

R
A

Ç
Ã

O
 

OUTRAS 

c- Manutenção das infra-estruturas e equipamentos . . . ����    . . . . . . . ++ . . . . . 
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d- Criação de postos de trabalho permanentes . . . . . . + + . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

EIA 
Parque de Campismo de Ponte de Lima 

213 

5.14 - Impactes Cumulativos 
 

Neste ponto faz-se a análise da existência de outros projectos, previstos na área 

próxima do projecto em análise e que podem originar impactes cumulativos.  

 

O projecto “Aqua Limia Camping”, encontra-se inserido na estratégia definida pela 

autarquia que visa a requalificação das margens do Rio Lima, relacionando-se com 

outros projectos inseridos nesse mesmo âmbito. 

 

Em relação aos descritores Clima, Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, 

Solo e Usos do Solo, Recursos Hídricos, Património Arquitectónico e Arqueológico, 

Qualidade do Ar, Ambiente Acústico, Resíduos e Gestão da Água, não se considera 

a existência de impactes cumulativos que mereçam a análise. 

 

Em relação aos Recursos Biológicos e à Paisagem, a requalificação em curso, nas 

margens do rio Lima, irá potenciar a qualidade ambiental e paisagística da área 

afectada, com um grande impacte ao nível da definição/manutenção de corredores 

ecológicos, com evidentes benefícios para a fauna e flora, sobretudo com a 

recuperação da vegetação ribeirinha, ao mesmo tempo que promove um melhor 

enquadramento paisagístico do local, com impactes na bacia visual, a partir da vila 

de Ponte de Lima, local de maior concentração de potenciais observadores. 

 

Em relação à Socio-Economia, e pelo que foi referido anteriormente, concorre 

cumulativamente para uma melhor qualidade de vida para a população local, 

sobretudo ao nível da saúde dos habitantes e dos visitantes, com repercussões ao 

nível da atracção quer de novos residentes quer de turistas, que poderão participar 

nas actividades culturais e desportivas locais, bem como divulgar o vasto 

património, desde o natural, etnográfico, arqueológico e arquitectónico do concelho. 

As repercussões na socioeconomia são ainda cumulativas, no que diz respeito ao 

alojamento turístico disponível no concelho, aumentando a sua oferta. Este 

aumento do afluxo turístico ao concelho pode, por outro lado, implicar um aumento 

da pressão antrópica sobre o meio. Ao nível do emprego, perspectiva-se um 

impacte cumulativo positivo, quer pelos postos de trabalho criados directamente 

pelo parque, quer os indirectos, sobretudo os relacionados com o apoio ao turismo, 

como sejam actividades de animação turística e desportivas, entre outras. 
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Relativamente ao Ordenamento do Território, os impactes cumulativos a assinalar 

referem-se à definição e concretização dos objectivos previstos no PU da Vila e que 

dizem respeito à implantação de mais um “Equipamento de Utilização Colectiva” 

que permite aos visitantes escolher entre as ofertas de alojamento existentes, mais 

uma tipologia de alojamento e desta forma contribuir para a concretização do PU. 

Assim, a implementação de todos os equipamentos previstos para a “Valorização 

das Margens do Lima” vai gerando efectivamente, impactes cumulativos positivos 

que contribuem para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população 

residente e da população presente. 
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Capítulo VI 
 

6 - Monitorização 

 

Neste capítulo são apresentados os planos de monitorização a implementar para 

que se possa determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de 

minimização implementadas, permitindo, caso se justifique, a adopção de outras 

medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. As fases anteriores, 

foram determinantes para seleccionar quais os descritores ambientais que 

apresentam uma maior necessidade de acompanhamento da sua evolução, 

sobretudo durante a fase de obra do “Aqua Limia Camping”. Estes Planos de 

Monitorização devem ser suficientemente flexíveis, de forma a adaptar a sua acção 

em função de impactes não previstos, ou aqueles que apesar de previstos seguiram 

uma direcção diferente. O conteúdo e a forma dos relatórios deverão cumprir o 

Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 

A tipologia da ocupação prevista, com uma área reduzida e um uso compatível com 

as condicionantes legais do local, resultaram num número reduzido de impactes 

classificados como significativos, assim e devido às suas características, os 

descritores a serem monitorizados são o Ambiente Sonoro e o Património.  

 

Para este ultimo descritor, deverá ser implementado um processo de 

acompanhamento arqueológico rigoroso e efectivo de todos os trabalhos de obra 

que impliquem intervenção ao nível do solo e subsolo. 

 

Ressalva-se que este acompanhamento deve ser efectuado essencialmente na fase 

de limpeza das imediações do edifício, desmatação, durante os possíveis trabalhos 

de demolição de estruturas interiores e rebocos. Este trabalho será realizado com o 

intuito de registar todos os elementos de interesse patrimonial que possam surgir e 

possam ajudar a caracterizar melhor esta infra-estrutura. 

 

Em alternativa, dado a versatilidade deste tipo de projecto, poder-se-á efectuar 

alterações ao projecto, com a finalidade de não afectar o património, ou algum 

elemento arquitectónico para memória futura. A proposta de alteração, fica sujeita 

a parecer técnico da equipa de arqueologia e aprovação do IGESPAR.IP, Dono de 

Obra e empreiteiro. 
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Se durante a fase de obra se verificarem o surgimento de vestígios arqueológicos, 

deve ser de imediato comunicado às entidades competentes, de forma a serem 

tomadas as medidas de salvaguarda convenientes. 

 

Em relação ao descritor Ambiente Acústico, o seu Plano de Monitorização, 

apresenta os mesmos objectivos de informar sobre a situação existente e identificar 

possíveis impactes de forma a poder corrigir medidas de minimização mais eficazes 

no terreno. 

 

As medições acústicas presentes no EIA Parque de Campismo P. Lima – 

Componente Ambiente Sonoro devem ser verificadas, na fase de exploração, um 

ano após entrada em funcionamento do empreendimento, para eventual definição 

de medidas correctivas se os limites legais forem ultrapassados. O período de 

duração do referido Plano de Monitorização deve ser de 1 ano e a amostragem deve 

ser realizada durante o pico máximo de utilização do parque de campismo. 

 

As medições deste estudo devem ser verificadas por uma acção de monitorização 

dos níveis sonoros na envolvente do empreendimento, junto dos receptores 

sensíveis pelo menos nos pontos caracterizados no presente relatório. 

 

Para a execução deste plano de monitorização do ambiente acústico deve seguir-se 

a legislação aplicável em vigor. 

 

Desta forma, os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser 

incluídos num relatório a apresentar à autoridade de AIA. 

 

O Empreiteiro Geral deverá ainda garantir o correcto desempenho ambiental da 

obra, através do total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e 

ainda adoptando políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua 

das actividades a realizar, implementando também as medidas de minimização 

propostas no EIA.   

  

Na prática, este desempenho traduz-se na adopção de boas práticas de gestão 

ambiental. 
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Capítulo VII 
 

7 - Lacunas Técnicas e de Conhecimento 

 

Neste ponto, referem-se as eventuais lacunas de conhecimento ou insuficiências de 

informação que se tenham verificado durante a realização do estudo, e que 

afectaram a análise efectuada. 

 

Assim, durante a realização do presente documento, não se detectaram lacunas de 

informação significativas. 

 

Ainda assim, há que referir o facto da situação actual do terreno, que sem uma 

limpeza prévia de grande parte da sua extensão não permitiu alcançar 

determinadas áreas do terreno.   

 

Verificou-se ainda, uma falta de dados concretos no projecto relativamente ao 

volume de terras a movimentar, mas atendendo ao aproveitamento da orografia do 

terreno existente não se antevêem movimentações de terras significativas. 

 

Em relação aos recursos hídricos importa ressalvar o facto de este ser um inverno 

particularmente seco, o que não permitiu visualizar no terreno, se a linha de água 

referida nesse descritor apresenta, noutras condições, um comportamento mais 

errático, pelo que se admite um certo nível de incerteza quanto a esta linha de 

água. 

 

Ao nível do Património, as lacunas informativas decorrem dos condicionalismos da 

prospecção de campo, associadas ao estado do solo, visibilidade, e das que são 

inerentes à própria natureza do património, cuja presença e importância nem 

sempre é perceptível a partir dos vestígios visíveis. 
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Capítulo VIII 
 

8 - Conclusões 

 

Este capítulo do Relatório Síntese do EIA incide sobre as principais conclusões, 

evidenciando as questões mais relevantes e as mais controversas que resultaram 

do processo de avaliação da implementação do projecto em causa. 

 

O Aqua Limia Camping, vem concretizar o PU da vila de Ponte de Lima, seguindo as 

condicionantes e zonamento aí previstos. 

 

Conforme referido ao longo do Relatório, a AIA deste Projecto, foi despoletada pelo 

facto, de este estar previsto para uma localização abrangida pela Zona Especial de 

Protecção (ZEP) do Monumento Nacional - Ponte Medieval e Ponte Romana sobre o 

rio Lima instituída pela Portaria n.º 721/77, DR, I Série, n.º 269, de 21-11-1977. 

 

De acordo com artigo 1º, ponto 3, do Decreto-Lei 197/2005 de 8 de Novembro, 

estão sujeitos a AIA os projectos enunciados no Anexo II do referido, 

nomeadamente os parques de campismo localizados em áreas sensíveis, com 

limiares maiores ou iguais a 200 utentes ou maior ou igual a 0.60 ha.   

 

Após a análise dos descritores ambientais analisados no EIA do Aqua Limia 

Camping, localizado no lugar do Antepaço, na freguesia de Arcozelo, concelho de 

Ponte de Lima, conclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos 

sobre a generalidade dos descritores ambientais, com a implementação do 

projecto. 

Aliás, constata-se que foram respeitados e adequadas as opções de projecto, às 

características e aptidões do local, nomeadamente a conformidade com os sistemas 

presentes da REN e da RAN, evitando ocupação e impermeabilização dessa áreas, 

adaptando também o projecto à orografia do local, respeitando ainda as 

características construtivas típicas da paisagem local, nomeadamente na utilização 

de materiais, mas também na escolha das espécies arbustivas e arbóreas a 

implementar no Parque. 
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A “Alternativa Zero”, apesar de beneficiar ou manter a situação actual de alguns 

descritores, como sejam a possibilidade da sucessão natural originar benefícios 

para a biodiversidade entre outros serviços de ecossistemas, apresenta também 

alguns impactes negativos, nomeadamente a degradação dos elementos 

patrimoniais locais, o aumento do risco de incêndio, sobretudo na área edificada, 

entre outras situações negativas, como resultado do abandono que a área foi 

votada, com consequências também na paisagem da área de intervenção. Com a 

não concretização do projecto, manter-se-á a situação espectável no que diz 

respeito à ocupação do solo, até à concretização de outro projecto enquadrado pela 

mesma categoria definida em PU, mantendo-se ainda o deficit de alojamento 

turístico que o concelho apresenta, impossibilitando a captação de turistas que 

procuram esta tipologia de equipamentos. 

 

No global, com a implementação do projecto, é na fase de construção do parque de 

campismo, que se identificou um maior conjunto de impactes negativos, devendo 

no entanto salientar-se que grande parte destes impactes são pouco significativos, 

sendo muitos deles impactes temporários, por serem coincidentes com a fase de 

obra. 

 

Assim, no que se refere aos factores ambientais e sociais mais afectados pelo 

projecto do parque de campismo são, na fase de obra, a “estrutura económica” 

com impactes positivos importantes, sobretudo pela dinâmica económica que 

promete criar, surgindo com mais impactes negativos o “ambiente sonoro”, como 

resultado do ruído gerado pelas acções inerentes à construção do Parque de 

Campismo.  

 

Na fase de exploração o factor ambiental “Paisagem” têm impactes positivos 

consideráveis, uma vez que irá permitir uma recuperação paisagística da área de 

intervenção, integrando-as numa área mais vasta, sendo os recursos naturais 

(hídricos e biológicos), os factores que apresentam impactes negativos com uma 

ligeira preponderância em relação a outros, como resultado sobretudo do aumento 

da presença de pessoas na área, derivado à alteração do uso do solo, que o parque 

de campismo acarreta. 

 

As acções que concorrem para esses resultados são, na fase de obra, os 

“movimentos de terras e terraplanagens” com mais impactes negativos, sobretudo 

devida à eventual compactação dos solos, com alterações na suas características 
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produtivas e de infiltração, e a “implantação de espaços verdes”, declaradamente 

com impactes positivos, uma vez que apresenta relações com grande parte dos 

factores ambientais. 

 

Na fase de exploração as acções mais determinantes para os impactes gerados são 

as “modificações da ocupação do solo” com aspectos positivos, sobretudo ao nível 

da socioeconomia, paisagem e recursos hídricos, para além do ordenamento do 

território, destacando-se as “movimentações de pessoas/circulação entre o parque 

de campismo e a envolvente” como aspectos negativos, pelos já referidos efeitos 

de compactação do solo. 

 

No global (fase de obra e fase de exploração), os principais impactes positivos 

ocorrem ao nível socioeconómico, essencialmente pela criação de postos de 

trabalho directos e indirectos em ambas as fases, dinamizando as actividades 

económicas como resultado da atracção de utentes para o parque de campismo 

com repercussões na socioeconomia à escala local, e criando uma alternativa, 

escassa ao nível da oferta, ao alojamento turístico oferecida pelo concelho. Os 

principais impactes negativos, são os que intervêm nos recursos naturais, pelo que, 

de forma a atenuar os impactes negativos, e potenciar os positivos, o EIA 

apresentam um conjunto de medidas que visa esse fim, permitindo um saldo global 

positivo, com a implementação do Parque de Campismo de Ponte de Lima. 

Assim, considera-se que o projecto proposto insere-se numa estratégia de controlo 

adaptativo, que face às alterações propostas no uso do solo, parece ser apropriada, 

criando riqueza sem atentar contra a natureza e a identidade da sociedade local, 

evitando a degradação da paisagem, concluindo-se da sua viabilidade ambiental. 
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Anexo 1 - Planta de Implantação - Carvalho Araújo, Lda 

 

 


