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FORTISSUE – Produção de Papel, S.A. 

Fábrica de Papel 

Estudo de Impacte Ambiental 

Capítulo I – Introdução 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO 
PROPONENTE 

1.1 Introdução 

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Fábrica de 
Papel da FORTISSUE. 
 
O âmbito do estudo é consentâneo com o quadro legislativo actualmente vigente sobre 
avaliação de impacte ambiental de projectos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro. Em termos de estrutura, o EIA segue as Normas Técnicas, tal como estão 
definidas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
 
O estudo foi realizado em conformidade com as metodologias recomendadas na 
legislação aplicável, assim como em normas, orientações e recomendações no domínio 
do ambiente e nas melhores directrizes aplicáveis a este tipo de estudo e de projecto. 
 
Na base metodológica referida, o presente EIA visa avaliar os impactes susceptíveis de 
serem provocados pelo projecto da FORTISSUE nas vertentes ambientais relevantes, 
assim como propor acções de minimização dos impactes negativos e acções 
potenciadoras de impactes positivos. 
 

1.2 Identificação do Projecto 

O projecto objecto do presente EIA consiste na construção e exploração de uma fábrica 
de papel, a localizar-se na Zona Industrial de Alvarães, freguesia de Alvarães, concelho 
de Viana do Castelo.  
 
A unidade industrial terá uma capacidade instalada de produção de 67 000 t/ano de 
papel tissue em bobinas, utilizando como matéria-prima pasta virgem branqueada. 
 
A produção de papel destina-se a ser parcialmente integrada no processo de 
transformação de papel da empresa SUAVECEL, com a parte restante (cerca de 50%) a 
transformar também em artigos de papel doméstico e sanitário nas próprias instalações 
da FORTISSUE. 
 
Do ponto de vista ambiental, o projecto permitirá dar resposta não só ao cumprimento 
da legislação aplicável, bem como às Melhores Técnicas Disponíveis associadas à 
fabricação de papel. 
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1.3 Fase em que se Encontra o Projecto 

O presente projecto encontra-se em fase de projecto de execução. 
 

1.4 Identificação do Proponente  

O promotor do projecto é a FORTISSUE – Produção de Papel, S. A., empresa de direito 
privado com número de pessoa colectiva 508092264, criada em 15.06.2007, com o 
objectivo de operar no sector de produção de papel tissue. 
 
O capital inicial, de 200 mil euros, será reforçado com capitais próprios até ao valor de 
5 milhões de euros. 
 
A FORTISSUE é participada a 100% pela SUAVECEL, S.A., empresa que se dedica à 
transformação de papel para uso doméstico e sanitário, a partir de bobinas de papel, 
estando sediada na Zona Industrial do Neiva, no concelho de Viana do Castelo. 
 
A SUAVECEL, criada em 1996, tem actualmente 65 colaboradores e produz cerca de 
30 000 t/ano de artigos de papel, designadamente guardanapos, lenços, rolos de cozinha 
e papel higiénico, maioritariamente para o segmento das marcas brancas, em Portugal, 
Espanha, PALOP, Itália, França e Camarões. Cerca de metade da produção desta 
empresa é destinada à exportação. 
 
Em 2010, a SUAVECEL facturou cerca de 30 milhões de Euros, 80% dos quais 
correspondentes a vendas de produtos de marcas brancas para as grandes cadeias de 
distribuição (Modelo/Continente, Pingo Doce, Carrefour, etc.) e a restante parte a 
vendas de marca própria. 
 
Para o seu processo de transformação de papel, a SUAVECEL adquire anualmente 
cerca de 30 000 t de papel em bobinas, essencialmente em França e Espanha. 
 
O projecto da FORTISSUE tem por objectivo não só a integração vertical a montante da 
SUAVECEL, com a produção de papel em bobinas, numa lógica de melhoria do 
desempenho operacional e de redução de custos, mas também o aumento da capacidade 
produtiva do Grupo na transformação em artigos de papel para uso doméstico e 
sanitário. 
 
 

2. ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTOR IZAÇÃO E 
AUTORIDADE DE AIA 

A actividade industrial da FORTISSUE está classificada com a CAE n.º 17120 – 
Fabricação de Papel e Cartão (excepto canelado), cuja entidade coordenadora do 
licenciamento é a Direcção Regional da Economia do Norte. 
 
A Autoridade de AIA para o projecto da Fábrica de Papel é a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).  
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3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DA  SUA 
ELABORAÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela TECNINVEST, em 
parceria com a ECOVISÃO, sob coordenação da primeira, no período de Fevereiro a 
Outubro de 2011. A equipa técnica responsável está listada no início de cada uma das 
peças que compõem o EIA. 
 
 

4. ANTECEDENTES DO EIA 

Não existem antecedentes do presente EIA, dado que o promotor do projecto optou por 
não apresentar, à Autoridade de AIA, a proposta de definição do âmbito do EIA. 
 
 

5. METODOLOGIA E ESTRUTURA GERAL DO EIA 

O EIA da Fábrica de Papel é composto por 3 peças – Resumo Não Técnico, Relatório e 
Anexos.  
 
O Relatório, para além do presente capítulo (I – Introdução), em que se faz a 
identificação do projecto, do proponente do projecto, da entidade licenciadora e dos 
responsáveis pela sua elaboração, inclui os seguintes outros capítulos: 
 

•••• Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto, onde se apresentam os 
objectivos e se justifica a necessidade do projecto, bem como se efectua o seu 
enquadramento de acordo com os instrumentos de gestão territorial; 

•••• Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas, onde se 
apresenta a caracterização técnica do projecto e das suas alternativas; 

•••• Capítulo IV – Situação de Referência, onde se apresenta a descrição do 
ambiente existente, particularmente em relação aos descritores que possam vir a 
ser afectados pelo presente projecto; 

•••• Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação, onde se inclui a 
identificação, previsão e avaliação dos impactes positivos e negativos, no âmbito 
de uma análise temática, bem como a análise de risco, e onde se sintetizam os 
impactes em matriz, fazendo-se uma avaliação global, tendo em conta a sua 
importância relativa; onde se descreve também o conjunto de medidas e de 
recomendações tendentes a minorar impactes negativos e potenciar impactes 
positivos, assim como se identificam medidas compensatórias dos impactes 
negativos; 

•••• Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambiental, onde se apresenta o Plano 
Geral de Monitorização para as fases de construção e exploração;  

•••• Capítulo VII – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde se identificam os 
dados de base inexistentes ou indisponíveis nas diferentes áreas temáticas; 

•••• Capítulo VIII – Conclusões, onde se sintetizam as principais conclusões do EIA. 
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Será apresentado, em peça separada, um Resumo Não Técnico (RNT), redigido em 
linguagem não técnica, com o objectivo de transmitir ao público, de forma sintetizada, 
os principais aspectos analisados no Relatório. 
 
As peças desenhadas e elementos de base, incluídos nos Anexos, complementam a 
informação escrita, ilustrando e reforçando as conclusões do EIA. 
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Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto 

1. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO  

A FORTISSUE tem por objectivo a produção de papel tissue a partir de pastas virgens, 
o qual será parcialmente transformado em artigos de papel para uso doméstico e 
sanitário nas próprias instalações (cerca de 50%), com a restante parte a ser fornecida 
como matéria-prima à SUAVECEL, empresa do Grupo que actualmente importa as 
bobinas de papel para transformação. 
 
A SUAVECEL tem vindo a crescer a ritmos elevados, quer em infra-estruturas 
produtivas e em pessoas, quer em volume de negócios e resultados. Os investimentos 
realizados em 2007 dotaram a empresa de uma capacidade produtiva que quase 
permitirá triplicar o volume de negócios de 2007, que se cifrou em cerca de 
12,5 milhões de euros. Espera-se, com a capacidade actual, obter um volume de 
negócios de 35 milhões de euros em 2012, esgotando tecnicamente a capacidade de 
produção da SUAVECEL. 
 
Este cenário, aparentemente positivo, está condicionado à disponibilidade das 
matérias-primas e de fornecimentos e serviços inerentes à estrutura de custos da 
SUAVECEL. 
 
O papel tissue é a principal matéria-prima na SUAVECEL e a sua disponibilidade nem 
sempre é garantida no tempo ideal aos objectivos de produção, para além dos problemas 
de escassez, pelo que a sua estratégia de crescimento ficará condicionada se mantiver a 
actual relação de dependência com os fornecedores de papel. Ou seja, o estágio actual 
de desenvolvimento da empresa implica uma maior cadência e disponibilidade da sua 
principal matéria-prima, para que consiga assegurar níveis contínuos de produção. 
 
Uma forma de ultrapassar esta ameaça passa por assegurar a própria produção de papel 
a partir de pastas virgens, daí a concretização do projecto da FORTISSUE. 
 
Assim, é este elo da cadeia de valor que interessa agora reforçar, através da 
concretização do projecto da Fábrica de Papel tissue, a actual principal matéria-prima da 
SUAVECEL, que terá um impacto significativo no reforço da competitividade do 
Grupo, nomeadamente pela melhoria dos seguintes factores: 
 

•••• Redução do custo da principal matéria-prima, que está agravado por custos de 
transporte, uma vez que actualmente não há alternativas à importação; 

•••• Redução da dependência de terceiros para abastecimento da principal matéria-
prima num quadro de escassez de oferta (papel tissue) para a procura (indústria 
transformadora de papel); 

•••• Aumento da rentabilidade do sistema produtivo (da SUAVECEL), já que passa a 
ter uma única matéria-prima de um único fornecedor (FORTISSUE), o que 
implica poupanças nos setups das máquinas e ajustamentos que hoje se verificam 
sempre que se troca de papel de fornecedores diferentes; 
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•••• Redução de desperdícios de produção na SUAVECEL, já que no futuro podem 
voltar ao início do ciclo produtivo da FORTISSUE; 

•••• A fabricação de um produto com bom mercado para além da SUAVECEL e com 
uma elevada taxa de rentabilidade. 

 
Com o presente projecto, o Grupo SUAVECEL irá aumentar e melhorar 
significativamente as suas capacidades no fabrico de artigos de papel doméstico e 
sanitário pelas seguintes razões: 
 

– Maior controlo da principal matéria-prima, ou seja, de papel tissue, em qualidade 
e em disponibilidade; 

– Nas condições de logística, por via de uma maior proximidade da matéria-prima 
dos locais de fabrico dos artigos de papel; 

– Na organização, por via da adopção de novos métodos e processos de trabalho, 
com inovação na própria empresa, designadamente pela verticalização da sua 
produção. 

 
Assim, em detalhe, os principais benefícios da integração vertical FORTISSUE/ 
/SUAVECEL são os seguintes: 
 

– Redução do custo da principal matéria-prima da SUAVECEL, já que actualmente 
as bobinas de papel são adquiridas em Espanha e Itália; 

– Aumento da eficiência da produção da SUAVECEL em cerca de 20%, já que as 
bobinas de papel são de maior diâmetro e vêm directamente da FORTISSUE, a 
localizar nas proximidades da SUAVECEL, o que vai implicar uma redução no 
ciclo de troca de bobinas, logo menos períodos de paragem; 

– A FORTISSUE irá produzir papel com um padrão de qualidade constante dentro 
do perfil de necessidades da SUAVECEL, aumentando esta a eficiência na 
regulação das máquinas, ou seja, deixando de afinar as máquinas em função do 
tipo de papel dos diferentes fornecedores; 

– A FORTISSUE vai utilizar o desperdício de papel da SUAVECEL como matéria-
prima, o que irá representar cerca de 3% da sua produção a custo zero; 

– Ganhos com a reutilização na FORTISSUE do mandril das bobinas (canudo 
interno), o qual actualmente é encaminhado para o exterior com custos, pois é um 
resíduo com destino a aterro; 

– Optimização da rastreabilidade do produto, como é exigida actualmente pelas 
cadeias de distribuição, implicando um aumento de qualidade na SUAVECEL, 
reforçando a sua posição no mercado. 

 
O projecto em estudo da FORTISSUE envolve um investimento de cerca de 25 milhões 
de Euros, prevendo-se um volume anual de vendas de cerca de 33 milhões de Euros. 
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2. CONFORMIDADE DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

O Plano Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo foi aprovado pela Assembleia 
Municipal de Viana do Castelo em 13 de Março de 2008, e publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 67, em 4 de Abril de 2008.  
 
Com base na Carta de Ordenamento do PDM (ver Fig. IV.34), verifica-se que a área 
onde se localiza o Projecto está classificada como “Solos Urbanos – Solos de 
Urbanização Programada”, na categoria de “Zonas Industriais Propostas”, 
correspondente à UOPG n.º 55, uma Unidade Operacional de Planeamento e Gestão de 
Tipo 3 – “Áreas Industriais e Áreas de Actividades Económicas”. Esta UOPG, 
correspondente à Zona Industrial de Alvarães, dispõe de Estudo Urbanístico aprovado 
pela Câmara Municipal. 
 
Nos termos da Planta de Condicionantes do PDM (ver Fig. IV.35), o local do projecto 
está sujeito às restrições resultantes das seguintes servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública: Área de Concessão/Contrato de Massas Minerais, integrada no 
Couto Mineiro de Alvarães (argilas e caulinos); Áreas percorridas por incêndios; 
Itinerários Principais (A28) e Domínio Hídrico. 
 
 

3. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

Para além da opção zero, ou seja, não concretizar o investimento, foi avaliada também a 
hipótese de construção da fábrica de papel em Espanha. 
 
No entanto, optou-se pela sua implementação na Zona Industrial de Alvarães, concelho 
de Viana do Castelo pelas seguintes razões principais: 
 

•••• Proximidade às instalações da SUAVECEL, cujas vantagens já foram descritas 
anteriormente; 

•••• Proximidade à rede viária principal do concelho de Viana do Castelo; 

•••• Inexistência de outro lote de terreno em todo o concelho de Viana do Castelo com 
as dimensões necessárias e com a classificação de zona industrial no respectivo 
PDM;  

•••• Existência de infra-estruturas adequadas na Zona Industrial de Alvarães, 
designadamente abastecimento de água, redes de drenagem de águas pluviais e de 
águas residuais com ETAR, bem como sistemas de alimentação de energia 
eléctrica e de gás natural. 
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Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 

1. INTRODUÇÃO 

A FORTISSUE pretende implementar o projecto de uma fábrica de papel tissue, a 
localizar-se na Zona Industrial (ZI) de Alvarães, freguesia do mesmo nome e concelho 
de Viana do Castelo.  
 
No Volume de Anexos incluiu-se um desenho de implantação, que mostra as futuras 
instalações.  
 
 

2. ALTERNATIVAS AO PROJECTO 

As alternativas ao Projecto estão descritas no ponto 3 do Capítulo II. 
 
 

3. PROJECTOS COMPLEMENTARES 

Os projectos complementares associados ao projecto da FORTISSUE referem-se ao 
abastecimento de água e energia eléctrica, e à drenagem das águas residuais industriais e 
domésticas e das águas pluviais. O abastecimento de gás natural será efectuado a partir 
da conduta existente que se desenvolve ao longo da EN103. 
 
Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição de cada um dos sistemas indicados e 
no Volume de Anexos inclui-se uma peça desenhada com o traçado das redes. 
 

• Abastecimento de água: o abastecimento será efectuado em baixa pelos Serviços 
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, através de uma nova 
rede a construir. O ramal de abastecimento à FORTISSUE terá um diâmetro de 
250 mm. O encaminhamento é realizado ao longo das vias da zona industrial. 

• Abastecimento de energia eléctrica: será realizada através de um ramal com 
origem na subestação da EDP, localizada a Sul da ZI de Neiva, próximo das 
actuais instalações da SUAVECEL. O encaminhamento é realizado ao longo das 
vias da zona industrial. 

• Drenagem de águas residuais industriais e domésticas: será efectuada de forma 
gravítica a partir da caixa de ramal da instalação até à estação elevatória da ZI de 
Neiva. O encaminhamento é realizado ao longo das vias da zona industrial. 

• Drenagem águas pluviais: será realizado o encaminhamento gravítico até ao 
canal de drenagem da ZI de Neiva, que por sua vez conduz as águas pluviais à 
linha de água mais próxima, ou seja, a ribeira de Radivau, afluente do rio Neiva. 
O encaminhamento é realizado ao longo das vias da zona industrial. 
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4. PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO  

4.1 Fase de Construção e Montagens 

A fase de construção e montagens irá ter início no segundo trimestre de 2012, com a 
duração total de 3 anos, repartida por 3 fases, designadamente: 
 

• 1ª fase – Será concluída em Dezembro de 2012 e incluirá a construção do edifício 
fabril e a montagem da primeira máquina de papel; 

• 2ª fase – Será concluída em Dezembro de 2013 e incluirá a montagem das 
máquinas de transformação, bem como a construção dos edifícios de escritórios, 
do refeitório/auditório e da portaria; 

• 3ª fase – Será concluída em Dezembro de 2014 e corresponde à implementação do 
armazém automático, que se constitui como uma unidade autónoma em termos 
construtivos, e da segunda máquina de papel. 

 
4.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração terá início com o arranque da primeira máquina de papel no 
primeiro trimestre de 2013, com a devida realização do comissionamento e testes aos 
equipamentos instalados.  
 

4.3 Fase de Desactivação 

Dado que não se prevê, mesmo a longo prazo, o encerramento da Fábrica de Papel da 
FORTISSUE, uma vez que terá um tempo de vida útil que, previsivelmente, se 
prolongará por um número indeterminado de anos (várias décadas), não se apresenta um 
programa de desactivação, indicando-se no ponto 6.11 as directrizes para a elaboração 
do plano de desactivação das instalações.   
 
 

5. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

5.1 Localização Administrativa 

O projecto em estudo será implementado num lote de terreno da Zona Industrial de 
Alvarães, que se localiza na freguesia de Alvarães, concelho de Viana do Castelo, 
conforme assinalado na Figura III.1. 
 
A nível supra concelhio, o local situa-se na NUT III Minho-Lima, integrado na NUT II 
Norte, tal como se pode ver na Figura III.2. 
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5.2 Áreas Sensíveis 

As áreas sensíveis, de acordo com a definição do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, na sua actual redacção, subdividem-se em Áreas Protegidas, Sítios da Rede 
Natura 2000 e Áreas de Protecção aos Monumentos. 
 
A localização do projecto em relação às áreas sensíveis vem apresentada na 
Figura IV.33, não se verificando qualquer interferência com essas áreas. 
 

5.3 Ordenamento do Território 

O local está classificado como “Solos Urbanos – Solos de Urbanização Programada”, na 
categoria de “Zonas Industriais Propostas”. Em termos de condicionantes, a instalação 
encontra-se em área de Concessão/Contrato de massas minerais, Áreas percorridas por 
incêndios, Domínio hídrico e Faixa de protecção à A28 (ver Figura IV.35). 
 

5.4 Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto 

Não foram identificados quaisquer equipamentos ou infra-estruturas relevantes que 
possam ser afectados pelo Projecto.  
 
 

6. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

6.1 Introdução 

No presente capítulo procede-se à caracterização da Fábrica de Papel que a 
FORTISSUE pretende construir na Zona Industrial de Alvarães, no concelho de Viana 
do Castelo. 
 
O projecto em apreço será descrito nos aspectos mais relevantes e que maior influência 
terão sobre os compartimentos ambientais mais sensíveis na área de análise. 
 

6.2 Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores 

O regime de funcionamento da Fábrica de Papel será de 24 horas por dia, 335 dias/ano 
(8 040 horas/ano). 
 
O número total de trabalhadores será de 184, com a repartição indicada no Quadro III.1. 
 

Quadro III.1 – Repartição dos trabalhadores 

Sector Nº de trabalhadores Regime 

Produção de papel 50 10 (x 5 turnos) 

Administrativos da produção de papel 30 30 (regime geral) 

Transformação de papel 63 21 (x 3 turnos) 

Direcção e administrativos da 
transformação de papel 

41 41 (regime geral) 

Total 184 - 
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6.3 Capacidade de Produção e Consumo de Matérias-Primas 

A capacidade a instalar de fabricação de papel tissue é de 200 t/dia, com 5% de 
humidade, repartida por duas máquinas de papel de igual capacidade, que corresponde a 
67 000 t/ano de papel, com base em 335 dias de produção. 
 
No Quadro III.2 apresentam-se os consumos de matérias-primas, relativamente à 
produção de 67 000 t/ano. 
 

Quadro III.2 – Consumo anual de matérias-primas 

Matérias-primas Consumo 
t/ano 

Pasta de celulose (fibra virgem) 67 000 

Aditivos e produtos químicos 3 350 

Materiais de embalagem 470 

 
6.4 Consumo de Energia  

A instalação fabril irá utilizar gás natural e energia eléctrica como fontes de energia. 
 
A energia eléctrica será utilizada como força motriz nos motores de accionamento dos 
equipamentos, incluindo os empilhadores, bem como em iluminação, e o gás natural 
será consumido nos geradores de vapor e nos sistemas de secagem das máquinas de 
papel.  
 
No Quadro III.3 apresentam-se os consumos energéticos globais e específicos previstos 
na instalação, com base na produção de papel de 67 000 t/ano. 
 

Quadro III.3 – Consumos de energia 

Formas de Energia Consumo horário Consumo anual Consumo específico 

Gás Natural 885 Nm3/h 7 115 400 Nm3/ano 106 Nm3/t papel 

Electricidade 9 000 kWh/h 72 360 MWh/ano 1 080 kWh/t papel 

Total - 21 997 tep/ano 0,33 tep/t papel 

 
6.5 Descrição das Instalações 

6.5.1 Áreas ocupadas  

A Fábrica de Papel será instalada num lote de terreno situado na Zona Industrial de 
Alvarães, ainda não intervencionado, com uma área total de 85 018,2 m2. 
 
O terreno possui uma forma alongada, sensivelmente rectangular, estando ladeado em 
três dos lados por vias, uma das quais é a A28. O acesso principal será efectuado a partir 
da estrada EN 103 – Viana do Castelo/Barcelos. A topografia actual é marcada por uma 
pendente muito suave, descendente no sentido da A28. 
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Paralelamente ao arruamento de acesso, está prevista a criação de um novo arruamento, 
junto ao qual será implementado um parque de estacionamento para veículos pesados, a 
constuir pela autarquia. 
 
A área total de implantação será de 34 386,9 m2 e a área total de construção, incluindo 
caves, de 39 211,8 m2, correspondendo a um volume total de construção de 582 885 m3. 
 

6.5.2 Áreas funcionais 

De acordo com os desenhos incluídos no Volume de Anexos, está considerada a 
construção de 4 edifícios, designados por A, B, C e D e que respectivamente se 
destinam a Fábrica, Escritórios, Refeitório/Auditório e Portaria. 
 
A Fábrica (edifício A), que é o cerne de toda a unidade de produção, constitui-se como 
um edifício de grande dimensão e cujo volume possui três grandes sectores, ou seja, 
uma zona alta, onde funciona o armazém automático, uma zona intermédia, que 
corresponde à parte de produção e transformação de papel e, por último, uma zona 
baixa, que quase circunda toda a planta e está associada à parte administrativa, oficinas 
e cais de carga.  
 
As duas linhas de produção de papel são devidamente apoiadas pelas salas dos quadros 
eléctricos, das unidades hidráulicas, dos geradores de vapor e dos compressores. A 
monitorização da produção é efectuada através de uma sala de comando e de um 
laboratório. 
 
O transporte de produto acabado será realizado a partir do cais de carga, onde, através 
de camiões que encostam ao terminal, recebem as paletes provenientes do armazém. Por 
razões técnicas e funcionais, o cais de carga está sobreelevado, relativamente aos 
demais espaços da unidade fabril, com a diferença de cotas associada ao nível da 
plataforma dos camiões. É também neste espaço que se posiciona uma zona para 
recarga das baterias dos empilhadores, que é delimitada fisicamente e ventilada. 
 
Por último e acompanhando longitudinalmente todo o edifício A, desenvolve-se um 
sector de apoio em dois pisos, designadamente salas de formação, instalações sanitárias 
e balneários, armazéns de peças e oficinas, bem como refeitórios do pessoal fabril. 
Também foi considerado um pequeno espaço de apoio aos motoristas com instalações 
sanitárias. 
 
O edifício de Escritórios (edifício B), onde se concentram as principais actividades 
administrativas, terá três níveis de ocupação.  
 
No nível térreo, o espaço administrativo irá funcionar em sistema de open-space e, nos 
respectivos topos, desenvolvem-se áreas um pouco mais fechadas e que incluem salas 
de reuniões, instalações sanitárias, copa, arquivo e economato. No nível intermédio, ou 
seja, no 1º andar, foi considerada uma área destinada à direcção da fábrica, aqui já com 
um sistema de gabinetes e onde foram previstas também duas salas de reuniões, copa, 
um espaço de servidor e as instalações sanitárias. No piso à cota mais alta (2º andar), 
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ficará instalada a administração da empresa, que incluirá diversos gabinetes, uma sala 
de reuniões e instalações sanitárias. 
Também há que referir um piso de cave, destinado a parqueamento automóvel dos 
funcionários e que corresponde a um espaço amplo, possuindo entrada por rampa 
automóvel do lado Sul. 
 
O terceiro edifício do conjunto (edifício C) corresponde ao refeitório/auditório, cujos 
espaços funcionam num único piso. O auditório, com capacidade para 250 pessoas, 
servirá de espaço para sessões de formação alargadas e outras actividades similares, 
bem como para festas e outros eventos. Por sua vez, o refeitório é um sector dividido 
em três salas de refeições de diferentes dimensões, apoiado por uma cozinha. 
 
Por último, será de referir o pequeno edifício destinado a portaria (edifício D), 
localizado junto ao portão principal de acesso à unidade fabril. Tem por objectivo 
recepcionar os veículos ligeiros e pesados, bem como as pessoas que acedem às 
instalações. 
 
De referir também que o espaço do logradouro é organizado por sectores funcionais, 
designadamente a zona de armazenagem de matéria-prima (fardos de pasta de celulose), 
as vias de circulação e parqueamento, bem como as zonas verdes de enquadramento dos 
edifícios. 
 
Assim, previu-se um número de 253 lugares de estacionamento privado, essencialmente 
concentrado junto aos edifícios de escritórios e do auditório/refeitório, bem como ao 
longo do edifício fabril, lugares estes que se destinam aos trabalhadores da empresa. Por 
sua vez, o estacionamento no espaço público foi considerado na plataforma exterior a 
criar no novo arruamento de acesso ao lote, tendo capacidade para 317 lugares para 
veículos ligeiros e 76 lugares para veículos pesados.  
 

6.6 Descrição do Processo Produtivo 

6.6.1 Introdução 

A produção e transformação de papel tissue envolve uma série de operações, integradas 
nas seguintes fases principais (ver Figura III.3). 
 

• Recepção e armazenagem da matéria-prima; 

• Preparação de pastas; 

• Máquinas de fabrico de papel; 

• Transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário; 

• Armazenagem de produto acabado e expedição.  
 

6.6.2 Recepção e armazenagem da matéria-prima 

À entrada das instalações, os camiões que transportam os fardos de pasta de celulose 
(fibra virgem) são pesados na báscula, antes de se encaminharem para junto do 
armazém automático, onde são arrumados por lotes em prateleiras. 
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6.6.3 Preparação de pastas 

Foram consideradas duas linhas de preparação de fibra virgem, associadas a cada uma 
das máquinas de produção de papel, cada uma delas com flexibilidade para utilizar pasta 
de fibra longa ou fibra curta. 
 
A preparação da pasta tem por objectivo a obtenção de uma suspensão homogénea de 
fibras com características adequadas para a produção de papel tissue. Cada uma das 
linhas de preparação de pasta inclui as etapas e equipamentos descritos a seguir. 
 
���� Desintegração  

Os fardos de pasta são alimentados por um transportador ao pulper, com 45 m3 de 
capacidade, onde se realiza a sua desintegração, com adição de água do tanque de 
água de processo (100 m3 de capacidade), de forma a obter-se uma suspensão de 
fibras com a consistência de 6%. 
 
Foi considerado também um pequeno pulper para desintegração das quebras da 
respectiva máquina de papel. 

 
���� Depuração 

Após desintegração, a suspensão fibrosa passa por um processo de depuração 
composto por um depurador para fibra curta e outro para fibra longa, com a 
finalidade de retirar algumas impurezas (areias e outras partículas). Dos depuradores, 
a pasta é alimentada aos tanques de fibra longa ou fibra curta, cada um deles com a 
capacidade de 120 m3. O tanque de fibra das quebras tem a capacidade de 100 m3. 
 
Existe também um depurador associado ao circuito de quebras da respectiva máquina 
de papel. 

 
���� Refinação e mistura  

As condições de refinação da pasta são estabelecidas de acordo com o tipo de papel a 
produzir, com um grau de refinação adequado (ºSR).  
 
Assim, a pasta de fibra longa passa por um refinador de discos, enquanto que a pasta 
de fibra curta é alimentada a um despastilhador, existindo também outro 
despastilhador para as fibras das quebras. Desses equipamentos, a pasta é conduzida 
a um tanque de mistura com a capacidade de 60 m3. 
 
Antes de ser conduzida ao tanque da máquina de papel, com a capacidade de 40 m3, 
onde se juntam os necessários aditivos consoante o papel a produzir, a mistura de 
fibras pode passar ainda num refinador de discos, se o grau de refinação da pasta 
estiver abaixo do padrão desejado. 
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6.6.4 Máquinas de fabrico de papel 

As duas máquinas de papel, de características semelhantes e com uma capacidade 
nominal individual de 100 t/dia, são da marca Toscotec (tipo AHEAD 2.0, com secador 
Yankee), apresentando as seguintes características principais: 
 

• Gramagem do papel: ...................... 14 – 35 g/m2; 

• Humidade do papel: ....................... 5%; 

• Velocidade máxima: ...................... 2 000 m/min; 

• Largura do papel na bobina: .......... 2 820 mm. 
 
Da caixa de entrada a pasta é alimentada ao formador, com 1 540 mm de diâmetro e 
3 250 mm de comprimento, com a folha de papel a ser conduzida por intermédio de um 
feltro para a prensa de extracção de água por acção mecânica, auxiliada por intermédio 
de uma bomba de vácuo. 
 
A prensa de extracção é constituída por um rolo-prensa, com 1 430 mm de diâmetro, 
revestido a borracha. 
 
De seguida, a folha de papel é conduzida ao cilindro secador do tipo Yankee, com o 
diâmetro de 4 572 mm, o qual é alimentado internamente por vapor. 
 
O circuito de vapor/condensado associado ao secador foi optimizado do ponto de vista 
energético, já que dispõe de um sistema de termocompressão do vapor de “flash”, 
recuperado do condensado extraído do secador, antes de ser enviado para a caldeira de 
produção de vapor.  
 
De forma a optimizar a secagem do papel, o secador dispõe de uma capota, onde é 
injectado ar quente e extraído ar húmido, resultante da secagem do papel, o qual é 
utilizado para pré-aquecimento do ar fresco de alimentação num permutador de calor 
tubular. 
 
As características do sistema de recuperação de calor estão indicadas no Quadro III.4. 
 

Quadro III.4 – Características do sistema de recuperação de calor  

Tipo Tubular (ar/ar) 

Caudal de ar à saída do secador, kg/h 18 000 
Temperatura de ar à saída do secador, ºC 330 
Caudal de ar fresco, kg/h 12 000 
Temperatura de ar fresco pré-aquecido, ºC 225 
Calor recuperado, kW 780 

 
O aquecimento do ar para a capota é complementado directamente numa câmara de 
combustão de gás natural, com a potência térmica de 3 300 kW. 
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Do secador, o papel é encaminhado para o enrolador (“Pope”), com um diâmetro de 
1 000 mm. Na Figura III.4 apresenta-se uma representação simplificada da máquina de 
papel. 
 
No final da máquina, o papel é enviado para a rebobinadora, constituída essencialmente 
por um desenrolador, dois enroladores e um sistema de corte do papel.  
 
As máquinas de papel foram dotadas de sistemas de controlo distribuído (DCS), que 
incluem automatismos de controlo da gramagem e da humidade do papel, dispondo de 
programação, funções em tempo real, supervisão e gestão de alarmes e registo de dados. 
 
As aparas de papel resultantes do corte das bobinas são reutilizadas, após desagregação, 
depuração e refinação em sistema comum à preparação da pasta resultante das quebras 
das máquinas de papel.  
 
De forma a optimizar o consumo de água fresca, de acordo com as melhores técnicas 
disponíveis aplicáveis a máquinas de papel tissue, foram considerados, para cada uma 
das linhas de preparação da pasta e produção de papel, os circuitos de água e de 
recuperação de fibra indicados na Figura III.5. 
 
Assim, as águas recolhidas sob a máquina de papel (águas brancas), que contêm fibras, 
são alimentadas a dois tanques (WW1 de 60 m3 e WW2 de 20 m3), seguindo daqui para 
o pulper de quebras e para o tanque de água de processo (100 m3). Deste, as águas 
brancas são alimentadas ao pulper de desintegração da fibra virgem e o excesso 
conduzido à rede de drenagem de águas residuais.  
 
O sistema de recuperação de água inclui um flotador, com a capacidade de 400 m3/h 
para separação dos sólidos em suspensão e um tanque de lamas com 10 m3 de 
capacidade. Os sólidos são enviados para um sistema de desidratação de lamas. 
 
Do flotador, a água clarificada é armazenada num tanque de 100 m3 para utilização nos 
pulper de fibra virgem e de quebras e em afinações de consistência da pasta.  
 
A parte restante da água clarificada é alimentada a um filtro, com sistema de 
auto-limpeza, constituído por uma tela com ranhuras de 50 µm, com a capacidade de 
270 m3/h, de forma a obter-se uma água de melhor qualidade (água clarificada e 
filtrada), a ser utilizada essencialmente nos feltros e nos sistemas de selagem das 
bombas de vácuo, depois da sua armazenagem num tanque com 50 m3 de capacidade. 
 
A água fresca, armazenada num tanque de 30 m3 de capacidade, é utilizada em sistemas 
de arrefecimento e reposições. 
 
Para minimizar o consumo de água nas bombas de vácuo, a água extraída é arrefecida 
numa torre de refrigeração (51 m3/h de 46ºC a 26ºC) e recirculada para essas bombas. 
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6.6.5 Transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário 

Cerca de metade da produção de papel em bobinas será enviada para transformação na 
instalação da SUAVECEL, com a parte restante incorporada em linhas de 
transformação a instalar na FORTISSUE. 
 
Assim, a unidade fabril irá dispor de quatro linhas de transformação das bobinas de 
papel em artigos de uso doméstico e sanitário, estando duas linhas associadas a cada 
uma das máquinas de papel. Nessas linhas, as bobinas de papel são transformadas 
através de um processo mecanizado e que culmina com o empacotamento, ensacamento 
e paletização dos artigos de papel. 
 
O sector de transformação é ainda subdividido em duas outras zonas, ou seja, os 
rebobinados e os dobrados, onde o papel é respectivamente colocado em rolos (papel 
higiénico e de cozinha) e na forma de lenços e guardanapos dobrados. 
 

6.6.6 Armazenagem de produto acabado e expedição 

Depois de concluído o processo produtivo, os artigos de papel em paletes são 
transportados para o armazém automático, antes de serem expedidos por camião. 
 
O armazém automático é um espaço onde não há pessoas, mas apenas um robot, cuja 
função é colocar e retirar as paletes de produto acabado de prateleiras, para as fazer 
chegar ao cais de carga para expedição. 
 

6.7 Descrição dos Serviços Auxiliares 

6.7.1 Considerações introdutórias 

Servindo de suporte, complementando ou integrando indirectamente os processos 
produtivos, foi prevista ainda um conjunto de instalações e de serviços auxiliares, de 
que se destacam os de abastecimento e tratamento de água e de alimentação e 
distribuição de energia eléctrica, produção de vapor, bem como produção e distribuição 
de ar comprimido e as redes de drenagem de águas residuais.  
 
Os sistemas de segurança e de combate a incêndios, bem como a organização de 
segurança, serão descritos no ponto 2 do Capítulo V. 
 

6.7.2 Abastecimento e tratamento de água 

A unidade fabril será abastecida de água, quer para fins industriais, quer para consumo 
humano, a partir de um ramal de ligação da responsabilidade dos Serviços 
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC). De referir que 
os SMSBVC garantem as necessidades de água da FORTISSUE através de intervenções 
a fazer de reforço da rede e instalação de rede nova, incluindo o aumento dos depósitos 
de abastecimento existentes.   
 
A água destinada aos geradores de vapor será submetida a um tratamento prévio por 
descalcificação. 
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6.7.3 Energia eléctrica 

Foi prevista a alimentação de energia eléctrica à FORTISSUE através de um ramal de 
ligação subterrâneo à subestação existente que se encontra instalada na Zona Industrial 
do Neiva, próximo da empresa SUAVECEL. 
 
O Posto de Transformação a instalar na FORTISSUE terá a potência global de 
12 500 kVA e será constituído por 6 transformadores.  
 

6.7.4 Produção de vapor  

De forma a dar resposta aos requisitos de vapor das máquinas de papel, foi considerada 
a instalação de duas caldeiras de produção de vapor (geradores de vapor), com a 
potência térmica instalada total de 2 x 7 MWt e dispondo de economizador para pré-
aquecimento do ar de combustão, que irão utilizar gás natural como combustível. 
 
As características principais dos geradores de vapor estão indicadas no Quadro III.5. 
 

Quadro III.5 – Características dos geradores de vapor 

Características Caldeira a gás  
Tipo Tubos de fumo 
Combustível Gás Natural 
Regulação do queimador Modulante 
Potência térmica nominal (MWt) 7 
Timbre (bar) 18 
Produção de vapor (t/h) 10,0 
Pressão de serviço (bar) 16 
Temperatura de saída dos gases de combustão (ºC) 140 

 
6.7.5 Ar comprimido 

A unidade industrial incorporará um sistema de produção e uma rede de distribuição de 
ar comprimido para accionamento pneumático de equipamentos e para tomadas de 
serviço/limpeza.  
 
A produção de ar será garantida através de uma central automática compacta, com 
débito máximo de 8 700 l/min e pressão máxima de 10 bar. 
 
A central incluirá, ainda, um reservatório de acumulação de ar comprimido com 
3 000 litros de capacidade, a uma pressão de 10 bar. 
 

6.7.6 Redes de drenagem de águas residuais 

A unidade fabril irá dispor de redes separativas para as águas residuais industriais e 
domésticas e para as águas pluviais. 
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As águas residuais industriais e domésticas serão conduzidas à rede de drenagem da 
Zona Industrial do Neiva, com ligação à estação elevatória existente, que as transfere 
por tubagem para a ETAR de Viana do Castelo - Zona Industrial, antes da descarga do 
efluente tratado na ribeira de Anha.  
 
Por outro lado, as águas pluviais serão encaminhadas, por conduta a instalar, para o 
canal de drenagem existente na Zona Industrial do Neiva, que estabelece a ligação à 
linha de água próxima. 
 

6.8 Aspectos Ambientais do Projecto 

6.8.1 Consumo de água 

No Quadro III.6 apresenta-se uma estimativa dos valores de consumo anual de água, 
global e específico, a verificar-se nas instalações da FORTISSUE. 
 

Quadro III.6 – Previsão dos consumos de água 

Consumo anual, m3 360 000 

Produção de papel, t 67 000 

Consumo específico, m3/t 5,4 

 
Assim, irá verificar-se um consumo específico de água muito reduzido, conforme se 
justifica no ponto 6.8.2.   
 

6.8.2 Produção e tratamento de águas residuais 

A concepção do projecto assenta na optimização dos circuitos de água do processo de 
produção de papel, tendente a um crescente fecho do sistema e subsequente redução do 
consumo de água fresca. Este objectivo é maioritariamente conseguido através da 
reutilização interna das águas resultantes do processo de formação/prensagem da folha 
de papel, quer directamente em utilizações com exigências qualitativas inferiores, quer 
em pontos do processo onde se requerem parâmetros qualitativos próximos dos da água 
fresca, sendo por isso aquelas submetidas a operações de tratamento que melhoram as 
suas características físico-químicas. 
 
Assim, parte das águas brancas é submetida a um processo físico-químico de separação 
de sólidos, em flotador, com a adição de coagulante e floculante. 
 
As características principais do flotador são as seguintes: 
 

• Caudal máximo de água a tratar: ............................. 400 m3/h; 

• Concentração máxima de sólidos em suspensão: .... 1 500 mg/l; 

• Dimensões do tanque de flotação: ........................... Ø 9 000 x 1 820 mm; 

• Materiais em contacto com a água: ......................... Aço inox 304. 
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Os sólidos separados no flotador são posteriormente desidratados e enviados para o 
exterior como resíduos. Como são maioritariamente constituídos por fibra, a sua 
reutilização é viável em fábricas de papel reciclado. A água clarificada é, em parte, 
directamente utilizada em vários pontos do processo, seguindo, o remanescente, para a 
etapa seguinte de tratamento, por filtração, em equipamento com as seguintes 
características: 
 

• Tipo: ....................................................... filtro pressurizado; 

• Caudal máximo de água: ....................... 270 m³/h; 

• Pressão da água à entrada: ..................... 1 bar; 

• Pressão da água de contralavagem: ....... 3 bar; 

• Tela de filtração: .................................... ranhuras de 50 µm; 

• Material: ................................................. aço inox 304. 
 
Após filtração, a água é utilizada em vários pontos do processo, designadamente nos 
feltros e nos sistemas de selagem das bombas de vácuo das máquinas de papel. 
 
As águas brancas em excesso são encaminhadas para o sistema de drenagem de águas 
residuais. 
 
No Quadro III.7 apresenta-se uma estimativa dos volumes de descarga de águas 
residuais industriais, global e específico, a verificarem-se na futura unidade fabril. 
 

Quadro III.7 – Previsão dos volumes de águas residuais industriais 

Volume anual, m3 234 500 

Produção de papel, t 67 000 

Volume específico, m3/t 3,5 

 
Assim, o volume específico de descarga de águas residuais industriais será muito 
reduzido, já que os valores de referência de águas residuais do BREF P&P, para a 
produção de papel tissue a partir de fibra virgem, é de 10 a 25 m3/t de papel.   
 
Aos valores indicados deverá ser acrescentado o volume anual de 5 400 m3, 
correspondente à descarga de águas residuais domésticas, associada às instalações 
sanitárias, balneários e cantina. 
 
Por sua vez, no Quadro III.8 indicam-se as características das águas residuais, à saída da 
unidade fabril, bem como os valores máximos admissíveis (VMA) de parâmetros 
característicos de águas residuais a descarregar no sistema público, de acordo com o 
Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais 
dos SMSBVC. 
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Quadro III.8 – Valores de descarga de águas residuais 

Parâmetro 
Valores de descarga à saída da FORTISSUE 

VMA * 
Valor médio Valor de pico 

pH 5,5 – 9,5 6 - 9 
CBO5, mg O2/l 250 500 1 000 
CQO, mg O2/l 500 1 000 2 000 
SST, mg/l 50 150 500 

*  V.M.A – valor máximo admissível entendido como valor médio diário, determinado com base 
numa amostra de água residual descarregada no período laboral 

 
Assim, as águas residuais da FORTISSUE irão cumprir os VMA definidos no 
Regulamento Municipal. 
 
Tal como referido no ponto 6.7.6, as águas residuais industriais e domésticas serão 
conduzidas à rede de drenagem da Zona Industrial do Neiva, com ligação à estação 
elevatória existente, que as transfere por tubagem para tratamento final na ETAR de 
Viana do Castelo - Zona Industrial. 
 
A ETAR de Viana do Castelo - Zona Industrial dispõe de um sistema de tratamento de 
nível secundário por lamas activadas de média carga. Após o tratamento secundário, as 
águas residuais tratadas são sujeitas a uma etapa de afinação, realizada em bacias de 
infiltração, permitindo uma descarga compatível com as exigências do meio receptor, 
que é a ribeira de Anha na presente situação. 
 
Em Anexo apresenta-se o “Auto de Cessão de Posse” do terreno, em que a Câmara de 
Viana do Castelo declara a responsabilidade pela drenagem e tratamento das águas 
residuais da instalação. 
 

6.8.3 Emissões gasosas 

A instalação fabril irá dispor de seis chaminés, referenciadas com os códigos FF1 a FF6, 
ou seja: 
 

• FF1 – Chaminé de exaustão do secador 1 (máquina de papel 1); 

• FF2 – Chaminé do lavador 1 (máquina de papel 1); 

• FF3 – Chaminé do gerador de vapor 1 (máquina de papel 1); 

• FF4 – Chaminé de exaustão do secador 2 (máquina de papel 2); 

• FF5 – Chaminé do lavador 2 (máquina de papel 2); 

• FF6 – Chaminé do gerador de vapor 2 (máquina de papel 2). 

 
As chaminés terão uma altura de 35,5 m, em conformidade com a legislação aplicável 
(Portaria n.º 263/2005), como se pode verificar no Anexo II do Volume de Anexos. 
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De referir que os sistemas de combustão de gás natural associados às chaminés FF1, 
FF3, FF4 e FF6 serão de baixa emissão de NOx. 
 
Por outro lado, os lavadores das máquinas de papel, associados às chaminés FF2 e FF5, 
têm por objectivo eliminar as poeiras presentes nos sistemas de exaustão de ar das 
máquinas de papel e dos pulper de quebras. Os lavadores dispõem de chuveiros que 
utilizam água de recirculação para remoção das poeiras. 
 
No Quadro III.9 apresentam-se as concentrações máximas de poluentes nas chaminés da 
Fábrica de Papel, de acordo com as garantias dos fornecedores dos equipamentos, bem 
como os respectivos valores limite de emissão (VLE) da legislação aplicável (Portarias 
n.º 675/2009 e n.º 677/2009, ambas de 23 de Junho).  
 
No mesmo Quadro III.9 indicam-se também os caudais mássicos máximos expectáveis, 
bem como a periodicidade de monitorização das emissões gasosas nas chaminés, de 
acordo com os requisitos da Portaria n.º 80/2006. De acordo com o Quadro III.9, 
verifica-se o cumprimento dos VLE definidos na legislação aplicável. 

  
Quadro III.9 – Emissões gasosas na fábrica de papel  

Fontes/Poluentes %O2 
Conc. 

mg/Nm3 
Caudal 

kg/h 

VLE Monitorização 
Port. n.º 675 
e 677/2009 Port. n.º 80/2006  

FF1 – Exaustão do Secador 1       
Óxidos de Azoto (NOx como NO2) 

17 
< 140 < 3.69 500 Bianual 

Monóxido de Carbono (CO) < 80 < 2.11 - 
1 vez 

(3 em 3 anos) 
FF2 – Lavador 1       
Partículas 21 < 10 < 0,66 150 Bianual 
FF3 – Gerador de Vapor 1      
Óxidos de Azoto (NOx como NO2) 3 

< 200 < 1,55 300 1 vez 
(3 em 3 anos) Monóxido de Carbono (CO) < 50 < 0,39 500 

FF4 – Exaustão do Secador 2       
Óxidos de Azoto (NOx como NO2) 

17 
< 140 < 3.69 500 Bianual 

Monóxido de Carbono (CO) < 80 < 2.11 - 
1 vez 

(3 em 3 anos) 
FF5 – Lavador 2       
Partículas 21 < 10 < 0,66 150 Bianual 
FF6 – Gerador de Vapor 2      
Óxidos de Azoto (NOx como NO2) 3 

< 200 < 1,55 300 1 vez 
(3 em 3 anos) Monóxido de Carbono (CO) < 50 < 0,39 500 

 
O consumo de gás natural previsto é de 7 115 400 Nm3/ano, pelo que as emissões global 
e específica de CO2 de origem fóssil são as seguintes: 
 

• Valor anual: ........................................... 15 275 t CO2; 

• Valor específico: .................................... 0,23 t CO2/t papel. 
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6.8.4 Resíduos 

No Quadro III.10 apresenta-se uma estimativa dos quantitativos por tipo de resíduo, 
bem como o respectivo Código LER. No mesmo quadro, está ainda explicitado o 
destino final previsível através de códigos D/R e a sua origem. 
 
De salientar que será cumprida a legislação aplicável à gestão de resíduos, já que estes 
serão recolhidos e enviados para um destino final adequado, através de operadores 
devidamente licenciados/autorizados para o efeito, acompanhados das guias respectivas. 
 

6.8.5 Ruído e tráfego 

As componentes de avaliação de ruído dizem respeito ao ruído ocupacional e ao ruído 
ambiental, ou incomodidade para receptores sensíveis. 
 
O controlo anual do ruído ocupacional, de acordo com o Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 
de Setembro, conduzirá à implementação de medidas preventivas e de protecção, de 
forma a minimizar o risco de diminuição da acuidade auditiva dos trabalhadores da 
Fábrica de Papel. 
 
No que respeita à incomodidade para o exterior, verifica-se, na actual situação, que os 
receptores sensíveis localizados nas imediações da futura unidade industrial estão 
sujeitos a níveis de ruído superiores aos limites definidos na legislação aplicável, 
situação que vem descrita no ponto 8.4 do Capítulo IV. 
 
Por sua vez, em termos do tráfego diário e anual associado à instalação, a previsão é a 
seguinte: 
 

• Veículos ligeiros: ................................... 200 por dia (cerca de 60 000 por ano);   

• Veículos pesados: .................................. 13 por dia (cerca de 4 400 por ano). 
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Quadro III.10 – Produção de Resíduos 

Designação/Natureza Código LER (1) Origem 
Produção 

(t/ano) 
Destino final 

Lamas do tratamento local de efluentes 03 03 11 Processo/Clarificação das águas brancas  3 750 D1 – Aterro de RINP 

Resíduos de toner de impressão 08 03 17 / 08 03 18 Serviços administrativos 0,02 R5 – Reciclagem 

Óleos usados* 13 01 11 / 13 02 05 
Manutenção/Óleos hidráulicos e de 
motores, transmissões e lubrificação  

10 R9 – Valorização 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 
Processo/Embalagem de materiais 

subsidiários 
7 R3 – Reciclagem 

Embalagens de madeira 15 01 03 Processo/Paletes 20 R3 – Reciclagem 

Embalagens de plástico * 15 01 10 
Processo/Embalagem de materiais 

subsidiários 
20 R3 – Reciclagem 

Embalagens de metal * 15 01 10 
Processo/Embalagem de materiais 

subsidiários 
25 R4 – Reciclagem 

Trapos/desperdícios contaminados com óleo* 15 02 02 Manutenção 5 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 

Sucata de ferro 17 04 05 Actividades de construção e demolição 10 

R4 – Reciclagem Mistura de metais 17 04 07 Actividades de construção e demolição 5 

Sucata de cabos eléctricos 17 04 11 Actividades de construção e demolição 1 

Papel e cartão de recolha selectiva 20 01 01 Serviços administrativos 10 R3 – Reciclagem 

Vidro de recolha selectiva 20 01 02 Serviços administrativos 3 R5 – Reciclagem 

*Lâmpadas fluorescentes usadas 20 01 21 Iluminação 0,3 R13 – Reciclagem 

*Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso 20 01 23 / 20 01 35 / 20 01 36 Serviços administrativos 0,6 R3/R4/R5 - Reciclagem 

Óleos e gorduras alimentares 20 01 25 Cantina/refeitório 0,4 R3 – Reciclagem 

Pilhas 20 01 33 Serviços administrativos 0,03 R5 – Reciclagem 

Plástico de recolha selectiva 20 01 39 Serviços administrativos 10 R3 – Reciclagem 

Resíduos urbanos mistos 20 03 01 Cantina /refeitório 80 D1 – Aterro de RSU 

* - Resíduos classificados como perigosos 
(1) – De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
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6.8.6 Utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 

Tal como de pode verificar no Quadro III.11, o projecto da Fábrica de Papel prevê a 
aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), estabelecidas no Documento de 
Referência BREF P&P – Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp 
and Paper Industry da Comissão Europeia, no que respeita à produção de papel tissue a 
partir de fibra virgem.  
 

Quadro III.11 – MTD associadas à fábrica da FORTISSUE 

Descrição das MTD´s Situação Observações 

Minimizar o consumo de água fresca através da 
optimização da recirculação da água de processo e de 
outras medidas adequadas de gestão da água (caudal de 
águas residuais de 10 – 25 m3/t papel). 

Sim 

Foram considerados sistemas adequados de 
recirculação de água e a sua clarificação e filtração 
para as utilizações mais exigentes, de forma a 
garantir um consumo de água na FORTISSUE de 
5,4 m3/t de papel (caudal de águas residuais de 
3,5 m3/t papel).  

Controlo das desvantagens potenciais de maximizar o 
encerramento dos circuitos de água. 

Sim 

Com a implementação das soluções de tratamento 
das águas brancas por flotação e filtração, foi 
possível conciliar a maximização do encerramento 
dos circuitos de águas com a minimização da 
descarga de águas residuais. 

Implementação de um balanço adequado nos circuitos de 
águas brancas, águas clarificadas e filtradas e no sistema 
de quebras e utilização de equipamento que permita 
minimizar o consumo de água fresca. 

Sim 
Medidas consideradas que irão permitir um 
consumo de água fresca na FORTISSUE de cerca 
de 5,4 m3/t de papel. 

Implementação de medidas para reduzir a frequência e o 
efeito de descargas acidentais.  

Sim 

Os tanques de pasta e dos circuitos de água foram 
dimensionados com a capacidade adequada para 
minimizar a frequência e o efeito de descargas 
acidentais.  

Recolha e reutilização de águas limpas de arrefecimento 
e de selagem, ou efectuar a sua descarga separativa das 
restantes águas residuais. 

Sim 
Optou-se por efectuar a sua recolha e reutilização 
nos circuitos de águas brancas. 

Instalar sistemas separativos para pré-tratamento das 
águas residuais das operações de revestimento do papel. 

Não Não aplicável à fabricação de papel tissue. 

Substituição de produtos químicos e aditivos por outros 
menos perigosos. 

Sim 
Não serão utilizados produtos químicos e aditivos 
abrangidos pelo Decreto-Lei nº 254/2007.  

Tratamento dos efluentes e instalação de uma bacia de 
equalização. 

Sim 

Foi considerado o tratamento por flotação e 
filtração das águas de processo, as quais são 
reutilizadas na instalação. Os tanques de água do 
processo (100 m3), de água clarificada (100 m3) e 
de água clarificada e filtrada (50 m3) funcionam 
como bacias de equalização. 

Tratamento primário, tratamento biológico e/ou nalguns 
casos precipitação química secundária ou floculação dos 
efluentes. Quando se considera apenas um tratamento 
químico, a carga de CQO no efluente tratado poderá ser 
mais elevada, mas facilmente biodegradável. 

Sim 

Foi considerado um tratamento físico-químico por 
flotação e filtração das águas de processo. As 
águas residuais da FORTISSUE serão ligadas à 
ETAR de Viana do Castelo - Zona Industrial, de 
forma a serem depuradas por tratamento biológico. 
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6.9 Fase de Construção 

6.9.1 Introdução 

Tal como já foi referido anteriormente, prevê-se que a fase de construção e montagem 
tenha início no segundo trimestre de 2012, com a duração total de 3 anos, repartida por 
três fases já descritas no ponto 4.1.  
 
Durante o período de construção e montagem, o número de trabalhadores afectos a essa 
actividade irá ser variável, prevendo-se cerca de 45 a 50 em termos médios. 
 
As actividades de construção compreenderão as seguintes grandes intervenções: 
 

• Desmatação; 

• Movimentos de terras na regularização e nivelamento da plataforma; 

• Trabalhos de melhoramento do solo, recorrendo à técnica das colunas de brita, ou 
outro sistema equivalente, dadas as características geológicas encontradas, 
conforme estudo de reconhecimento geotécnico; 

• Execução da estrutura pré-fabricada em betão das áreas de construção previstas, 
incluindo as respectivas fundações; 

• Execução de pavimentos em betão armado, incluindo as correspondentes 
plataformas; 

• Execução das alvenarias e painéis pré-fabricados, bem como dos revestimentos de 
empenas e coberturas; 

• Execução de todas as redes de infra-estruturas, ou seja, águas, esgotos, águas 
pluviais, eléctricas, telefónicas, gás, incêndios, ar comprimido e restantes fluidos; 

• Montagem dos diferentes equipamentos de produção e sua interligação às redes de 
infra-estruturas; 

• Execução dos trabalhos exteriores de arruamentos, estacionamentos e parques de 
materiais, incluindo as respectivas infra-estruturas; 

• Execução dos edifícios administrativo, social e portaria; 

• Execução do armazém automático.   
 

6.9.2 Estaleiro 

A localização e dimensão do estaleiro podem verificar-se na planta incluída no Volume 
de Anexos. Assim, o estaleiro será localizado numa zona que corresponderá ao centro 
de gravidade das áreas de intervenção, com a preocupação da sua localização numa 
zona próxima dos acessos à instalação. 
 
O estaleiro será constituído pelos escritórios de fiscalização e de direcção de obra, uma 
ferramentaria, um armazém de materiais, locais para preparação de armaduras e 
carpintaria de toscos, um parque de máquinas e equipamentos, sanitários, posto de 
primeiros socorros e disporá de contentores para deposição de RSU e de outros 
resíduos, bem como de todas as utilidades relevantes, nomeadamente fornecimento de 
água e electricidade. 
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O Plano de Estaleiro estabelece as normas de circulação e movimentação de cargas, os 
apoios previstos à produção, a gestão dos resíduos, o controlo ao acesso de pessoas, 
equipamentos e veículos, bem como o respectivo horário de funcionamento (dias úteis 
das 8.30 às 12.00 e das 13 às 17.30 h). 
 

6.9.3 Equipamento de construção 

Os principais equipamentos pesados, a utilizar na fase de construção, serão gruas, 
camiões e máquinas giratórias. Serão também usados equipamentos específicos para a 
execução das colunas de brita. 
 

6.9.4 Tráfego 

O tráfego médio diário, associado à fase de construção, será cerca de 15 veículos 
ligeiros e 25 veículos pesados, admitindo-se na fase de movimentação de terras um pico 
de cerca de 35 veículos pesados. 
 

6.9.5 Movimentação de terras 

Em termos de movimentação de terras, prevê-se um total de 35 000 m3 de escavação, 
com transporte de terras a vazadouro, e cerca de 40 000 m3 de aterro, com solos 
seleccionados de empréstimo.  
 
Para o pavimento da área fabril e dos restantes edifícios, bem como para as zonas de 
arruamentos exteriores, considera-se a necessidade da criação de uma caixa de 
enrocamento, que irá originar uma escavação suplementar de cerca de 20 000 m3. 
 

6.9.6  Prevenção e protecção de acidentes e outros aspectos ambientais 

O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que os empreiteiros 
terão de consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de segurança, para aprovação 
prévia pelo Dono da Obra. No Anexo III apresentam-se os requisitos e regras 
ambientais que deverão orientar a preparação dos planos e programas de gestão 
ambiental a elaborar. 
 
Assim, existirão zonas de armazenagem temporária de resíduos e materiais 
contaminados, devidamente assinaladas, impermeabilizadas e vedadas. Para a 
prevenção dos efeitos de eventuais descargas acidentais de substâncias perigosas, 
nomeadamente óleos, serão construídas bacias de contenção de derrames acidentais e 
optimizado o acesso e o circuito de veículos pesados na obra. 
 
Serão implementadas, entre outras, as seguintes medidas para minimizar o acréscimo de 
poeiras no ar, provenientes da movimentação de máquinas: 
 

• Humedecimento do solo; 

• Lavagem de rodados; 

• Transporte de materiais pulverulentos com cobertura. 
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Para além disso, será satisfeito pelos empreiteiros o cumprimento do Plano de 
Segurança e Saúde (PSS), que incluirá: 
 

• Memória descritiva (com a definição de objectivos, da política de segurança, da 
comunicação de acidentes, legislação e normas aplicáveis, organigrama funcional, 
horário de trabalho, seguros, fases de execução das Empreitadas e métodos e 
processos construtivos); 

• Caracterização do empreendimento (com as características gerais, mapa de 
quantidades de trabalhos, plano de trabalhos, cronograma da mão-de-obra, 
projecto do estaleiro, lista de trabalhos e de materiais com riscos especiais); 

• Acções para a prevenção de riscos (com o plano de acções quanto a 
condicionalismos existentes no local, plano de implantação, sinalização, 
circulação e redes técnicas do estaleiro, planos de protecções colectivas e 
individuais, de utilização e controlo de equipamento do estaleiro, de inspecção e 
prevenção, de saúde dos trabalhadores, de registo de acidentes, incidentes e 
índices estatísticos, de formação e informação dos trabalhadores, de visitantes, de 
emergência e de coordenação de segurança); 

• Acompanhamento da implementação do PSS (com a definição da comissão de 
prevenção e de segurança da obra e das auditorias de segurança). 

 
6.9.7 Gestão de resíduos, águas residuais e emissões gasosas 

A produção expectável de resíduos, na fase de construção, é a que está indicada no 
Quadro III.12. 
 
No mesmo Quadro III.12 apresenta-se a classificação dos resíduos, em termos de 
Código LER, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, bem como os respectivos destinos 
previstos, cuja gestão será assegurada por entidades devidamente licenciadas e 
autorizadas para o efeito. 
 
Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua 
recolha selectiva e armazenagem temporária, privilegiando-se a valorização face à 
deposição em aterro. O estaleiro será equipado com contentores adequados e 
devidamente identificados para o armazenamento das várias tipologias de resíduos. 
 
No que respeita em particular aos resíduos de construção e demolição (RCD), o 
produtor de RCD está obrigado a: 
 

• Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na 
obra; 

• Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão selectiva dos RCD; 

• Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, 
quando tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão 
licenciado; 
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• Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo 
que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três 
meses; 

• Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicáveis; 

• Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de 
RCD, de acordo com o modelo constante do anexo II do decreto-lei nº 46/2008, 
de 12 de Março. 

 
Quadro III.12 – Produção, classificação e destino dos resíduos na fase de construção 

Tipo de Resíduo Código 
LER (1) 

Quantidade 
(t) Destino 

Óleos usados* 13 02 05 8 R9 – Valorização 
Resíduos de tintas com solventes* 14 06 05 2 D10 – Incineração 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 8 R3 – Reciclagem  
Embalagens de plástico 15 01 02 8 R3 – Reciclagem 
Embalagens de madeira 15 01 03 4 R1 – Valorização energética 

Embalagens metálicas 15 01 04 4 R4 – Reciclagem  
Embalagens contaminadas com substâncias 
perigosas* 

15 01 10 3 R4 – Reciclagem  

Absorventes e materiais filtrantes 
contaminados* 

15 02 02 2 D10 – Incineração 

Mistura de metais 17 04 07 4 R4 – Reciclagem  
Sucata de cabos eléctricos 17 04 11 2 R4 – Reciclagem 
Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 30 D1 – Aterro  

Mistura de resíduos urbanos 20 03 01 60 D1 – Aterro  
* - Resíduos classificados como perigosos 
(1) - De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março  

 
As águas residuais serão recolhidas e transportadas para destino adequado, prevendo-se 
um caudal diário de cerca de 4,5 m3. 
 
Por sua vez, as emissões gasosas estarão fundamentalmente associadas ao 
funcionamento da maquinaria e de veículos, as quais serão minimizadas com as regras 
ambientais que terão de ser cumpridas pelos Empreiteiros que irão construir a 
instalação. Para além disso, não haverá centrais de betão e de asfalto, o que minimiza a 
emissão de poluentes. 
 

6.10 Formação 

Um aspecto muito importante da segurança da instalação está associado à formação 
adequada dos trabalhadores, devendo existir, para esse efeito, uma estreita colaboração 
com os fornecedores dos equipamentos no sentido da plena integração dos trabalhadores 
e envolvimento activo nas várias operações necessárias à sua exploração. 

Assim, a formação será dada pelos fornecedores do equipamento durante as fases de 
construção, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de 
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comissionamento. Está prevista, ainda, a manutenção de treino adicional durante um a 
dois meses após a entrega da instalação para assegurar o correcto funcionamento do 
sistema e o acompanhamento de quaisquer questões ou dúvidas que possam surgir nessa 
fase. 
 
O programa de formação englobará uma componente teórica e outra prática, sobre o 
equipamento, as condições de operação, o controlo de processo e a resolução de 
situações problemáticas, bem como sobre todos os aspectos relevantes ligados à 
manutenção. 
 
Pretende-se, durante as fases anteriores ao arranque, iniciar o processo de elaboração de 
um Manual de Procedimentos, o qual constituirá um dos pilares da formação contínua 
dos trabalhadores durante a fase de exploração. 
 
Transversalmente à área de produção, existirá a necessidade de formar os trabalhadores 
nas áreas da qualidade, ambiente e segurança. A formação referida acima aborda alguns 
aspectos destes temas. No entanto, e na perspectiva de implementação de um sistema 
integrado de gestão (Qualidade, Ambiente e Segurança), o Plano de Gestão constituirá 
outro dos pilares de formação contínua dos trabalhadores.  
 

6.11 Fase de Desactivação  

Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da Fábrica de Papel. No entanto, 
atempadamente, será elaborado um plano da sua desactivação. 
 
Assim, nessa altura, será elaborado o Regulamento Geral para o Estaleiro e 
Desactivação da Instalação e as Regras Ambientais para a Fase de Desactivação. Para 
além desses, será preparado especificamente um documento operacional de preparação 
da instalação para a fase de desactivação, com a descrição do encadeamento das 
operações processuais a realizar, nomeadamente a interrupção do aprovisionamento de 
matérias-primas e subsidiárias, esvaziamento e limpeza do equipamento processual, 
limpeza das redes de fluidos e de drenagem de águas residuais. 
 
Para os Empreiteiros que irão efectuar a desactivação das instalações, para além dos 
documentos citados anteriormente, será elaborado um documento com a descrição dos 
trabalhos a efectuar, a sua sequência e planeamento, incluindo o desmantelamento das 
infra-estruturas à superfície (reservatórios, equipamentos, tubagem, cabos eléctricos e, 
por último, os edifícios e pavimentos), a que se seguirá a remoção e desmantelamento 
das redes enterradas, com a reposição de terras e recuperação paisagística, nos casos 
aplicáveis.  
 
Uma preocupação fundamental na fase de desactivação será a de verificar e evitar 
qualquer situação de contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Assim, no caso 
da ocorrência de qualquer situação de contaminação dos solos, na fase de desactivação, 
ou de natureza histórica, e não havendo actualmente legislação aplicável sobre a 
matéria, será apresentado o respectivo plano de descontaminação, para aprovação pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.  
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No que respeita às águas residuais, continuarão a ser depuradas na ETAR de Viana do 
Castelo - Zona Industrial, que se manterá em funcionamento durante a fase de 
desactivação, mas caso alguns fluidos ou águas residuais não sejam compatíveis com 
esse tratamento, serão recolhidos como resíduos e enviados para destino final adequado. 
No entanto, seguindo-se um programa adequado de produção para esgotar os “stocks” 
na instalação, bem como o esvaziamento e lavagem de equipamento e tratamento em 
condições adequadas, poderá não ser necessária a recolha de águas residuais como 
resíduos. 
 
Com a paragem das instalações, cessam as emissões gasosas nas respectivas chaminés. 
Assim, as emissões gasosas na instalação estarão fundamentalmente associadas ao 
funcionamento da maquinaria e de veículos nos trabalhos de desactivação, as quais 
serão minimizadas com as regras ambientais que terão de ser cumpridas pelo 
Empreiteiro que irá efectuar a desactivação das instalações. Em relação à gestão de 
resíduos, serão cumpridos todos os requisitos da legislação em vigor, a serem exigidos 
ao Empreiteiro no documento Regras Ambientais na Fase de Desactivação. 
 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-37 

Capítulo IV – Situação de Referência 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo far-se-á a caracterização do estado do ambiente na zona de implantação 
do projecto, sendo descritos e avaliados todos os elementos considerados essenciais 
para a cabal compreensão dos compartimentos ambientais que serão interactuados pelo 
empreendimento, quer na vertente biofísica, quer na vertente sócio-económica. 
 
Os descritores a analisar são os seguintes: 
 

• Clima e microclima;  

• Geologia e geomorfologia; 

• Sismicidade e tectónica; 

• Solos e ocupação do solo; 

• Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

• Factores de qualidade do ambiente: 
− Qualidade da água; 
− Qualidade do ar; 
− Ambiente sonoro; 

• Ecologia; 

• Paisagem; 

• Património; 

• Caracterização sócio-económica: 
− Demografia; 
− Actividades económicas; 

− Acessibilidades e tráfego; 

− Infra-estruturas; 

• Ordenamento territorial. 
 
 

2. ÂMBITO DO ESTUDO 

2.1 Introdução 

A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental é uma etapa primordial para 
a correcta identificação dos domínios de análise a desenvolver e, acima de tudo, do seu 
grau de aprofundamento, em função da tipologia dos impactes induzidos pelo projecto e 
da especificidade e sensibilidade do meio ambiente onde aquele se irá desenvolver. 
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Nesta conformidade, importa identificar quais os compartimentos ambientais mais 
sensíveis e/ou potencialmente mais afectados pelo empreendimento. Para tal, procedeu-
-se a um levantamento prévio, onde se identificaram de forma directa quais os temas a 
aprofundar e em que sentido particular. 
 
Foram também recolhidos todos os elementos bibliográficos e informativos disponíveis 
sobre a zona, desde estudos, planos e documentos, para o que foram consultadas as 
entidades locais e regionais, bem como a população da área. Realizaram-se ainda 
levantamentos de campo pela equipa do Estudo de Impacte Ambiental, que foram 
sintetizados e integrados no presente relatório. 
 

2.2 Domínios e Profundidade de Análise 

Pretende analisar-se, do ponto de vista do impacte ambiental, o projecto da Fábrica de 
Papel da FORTISSUE.  
 
A área onde se vai inserir o projecto localiza-se na Zona Industrial de Alvarães, 
classificada no Plano Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo como Zona 
Industrial Proposta.  
 
Em face da natureza do projecto e das características da zona onde este vai exercer a sua 
influência, podem considerar-se como descritores mais relevantes, para a análise que se 
pretende, os factores da qualidade do ambiente, designadamente a qualidade do ar, a 
qualidade da água e o ambiente sonoro, os recursos hídricos, bem como os factores 
geológicos e ecológicos. Dado que se trata de uma intervenção num factor de 
desenvolvimento económico e social, serão analisados cuidadosamente os aspectos 
sócio-económicos actuais e a sua previsível evolução. 
 

2.3 Definição da Área de Estudo e das Escalas de Trabalho 

A definição da área de estudo para cada um dos compartimentos em análise atendeu às 
especificidades de cada uma das variáveis em jogo, bem como à forma como o projecto 
interfere com cada uma delas. Assim, as unidades espaciais de análise e as respectivas 
escalas de trabalho são diferenciadas, dependendo dos contextos funcionais onde os 
descritores se inserem. 
 
Procurou-se, em regra, realizar um enquadramento da análise temática, a uma escala 
reduzida, que permitisse direccionar a análise de pormenor, efectuada, quer à escala 
1:25 000, quer à escala de projecto, de forma a cabalmente caracterizar e quantificar o 
elemento descritor. 
 
Em termos da escala temporal, foram considerados horizontes suficientemente 
abrangentes para garantirem fiabilidade aos resultados da análise, quando se tratou do 
levantamento da situação de referência, e horizontes temporais marcados por 
acontecimentos concretos que individualizam períodos com características funcionais 
específicas – fase de construção e de funcionamento – que coincidem com horizontes de 
curto/médio prazo. 
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3. CLIMA E MICROCLIMA 

3.1 Caracterização Regional 

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Oeste-Leste, 
resultante da diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das 
massas de ar atlânticas, bem como do relevo que determina a circulação ou estagnação 
das massas de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o Continente. 
 
A área onde se irá localizar o projecto em estudo situa-se numa zona de clima do tipo 
marítimo, fachada atlântica, sendo influenciado, quer pela proximidade do Atlântico, 
quer pela forma e disposição dos conjuntos montanhosos do Noroeste de Portugal, de 
acordo com o esboço das regiões climáticas de Portugal propostas por Daveau et al. 
(1985), que se apresenta na Figura IV.1. 

 

Figura IV.1 – Enquadramento Climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daveau et al., 1985 
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Os Verões são do tipo moderado, com a temperatura média do mês mais quente a rondar 
25,6ºC, registando-se temperaturas superiores a 25,0ºC em cerca de 62 dias por ano; os 
Invernos são do tipo fresco, com a temperatura média mínima do mês mais frio de 5,0ºC 
e registando 13 dias com temperaturas inferiores a 0ºC. A temperatura média anual do 
ar ronda os 14,0ºC. 
 
No domínio da precipitação, o vale do rio Lima regista valores médios anuais da ordem 
dos 1400 mm, atingindo em Ponte da Barca os 1800 mm. Nos locais elevados dos 
sistemas montanhosos, situados no extremo Leste da bacia do rio Lima, os valores de 
precipitação média anual são de cerca de 3000 mm, repartida por cerca de 160 dias. 
 
De acordo com os critérios simples de classificação, o clima da região envolvente do 
local de implementação do projecto varia entre fresco, húmido e muito chuvoso, nos 
sectores mais montanhosos, e temperado, húmido e chuvoso, junto ao litoral, em Viana 
do Castelo. 
 

3.2 Análise dos Dados Climatológicos Locais 

Para a análise climatológica do local em estudo foram considerados os últimos dados 
disponíveis da Estação Meteorológica de Viana do Castelo, a única estação existente na 
envolvente da área de intervenção e considerada representativa do clima local. Assim, a 
análise efectuada baseia-se nas Normais Climatológicas elaboradas pelo Instituto de 
Meteorologia para a estação de referência, para o período 1971/2000. 
 
Na Figura IV.2 apresentam-se os valores da temperatura média mensal, média mensal 
mínima e média mensal máxima para a estação analisada, verificando-se que as três 
variáveis consideradas têm comportamentos regulares ao longo de todo o ano. 
 
A temperatura média anual é de 14,8 ºC, variando a temperatura média mensal entre os 
9,5 ºC em Janeiro, e os 20,5 ºC em Julho. A amplitude térmica média anual é de 
11,0 ºC, valor indicativo de um clima ameno, que indicia um regime com influência 
marítima. A temperatura média máxima do mês mais quente é de 26,0 ºC, enquanto a 
temperatura média mínima do mês mais frio é de 4,7 ºC. 
 
Na estação de referência registaram-se 10,4 dias/ano com temperaturas mínimas 
inferiores a 0º C, 66,6 dias com temperaturas máximas superiores a 25º C e 20,3 dias 
com temperaturas máximas superiores a 30º C. 
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Figura IV.2 – Valores da Temperatura Média Mensal, Temperatura Média Mensal 
Máxima e Temperatura Média Mensal Mínima, na estação de Viana do Castelo – 

1971/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 
Na Figura IV.3 apresentam-se os valores médios mensais de precipitação total e 
máxima diária, obtidos na estação de referência. 
 

Figura IV.3 – Valores de Precipitação Média Mensal e Máxima Diária na estação 
de Viana do Castelo – 1971/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte: Instituto de Meteorologia 
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A precipitação média anual é de 1470,2 mm, existindo uma distribuição sazonal da 
precipitação bastante marcada. No semestre húmido (Outubro - Março) ocorre cerca de 
70,5% da precipitação anual (da qual cerca de 27% no mês de Abril), registando-se os 
restantes 29,5% no semestre seco. O mês de menor precipitação é Julho, com um valor 
total de 28,4 mm, ocorrendo o valor máximo em Dezembro, com um valor total de 
228,3 mm. 
 
Na estação de referência verificou-se a ocorrência de 52,4 dias/ano com precipitação 
superior a 10 mm, com particular incidência no período compreendido entre Outubro e 
Fevereiro. 
 
No que respeita à humidade relativa do ar e à insolação, apresentam-se os respectivos 
valores médios mensais no Quadro IV.1, referentes à estação de referência. 
 

Quadro IV.1 – Insolação, Evaporação e Humidade Relativa Média do Ar, na estação de 
Viana do Castelo – 1971/2000 

 
Nº médio de dias com insolação  Insolação 

(horas) 
Evaporação 

(mm) 

Humidade 
relativa ar 

9 h (%) = 0% ≤≤≤≤ 20% ≥≥≥≥ 80% 

Janeiro 5,7 11,3  8,6 127,9 43,2 88 
Fevereiro 4,7 10,5  7,8 130,0 47,5 87 
Março 3,0  7,9  7,8 182,5 71,7 81 
Abril 2,2  6,5  6,9 206,9 80,9 76 
Maio 1,6  6,3  8,5 234,7 84,8 76 
Junho 1,2  4,2 13,0 270,6 97,5 74 
Julho 1,0  2,7 16,0 300,5 105,3 75 
Agosto 0,7  2,7 15,6 285,9 99,3 78 
Setembro 1,4  5,0  8,1 211,8 76,6 81 
Outubro 3,1  9,0  7,0 167,0 57,6 86 
Novembro 4,9 10,0  7,1 136,5 43,2 89 
Dezembro 7,3 13,8  6,8 114,9 43,2 89 

Ano 36,8 89,9 113,2 2 369,2 850,8 82 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 
Em termos de insolação, a estação de Viana do Castelo registou um valor total anual de 
2369,2 h, com especial incidência no período compreendido entre Abril e Setembro 
(entre 206,9 e 300 h/mês). 
 
A humidade relativa média do ar é relativamente elevada todo o ano, sendo o valor 
médio anual de 82% (às 9 h). 
 
No Quadro IV.2. apresentam-se os dados relativos aos restantes meteoros relevantes. 
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Quadro IV.2 – Número de dias com Meteoros Particulares, na estação de Viana 
do Castelo – 1971/2000 

Mês Trovoada Granizo Neve Nevoeiro Geada 
Janeiro 1,8 1,2 0,1 4,0 9,8 

Fevereiro 1,3 1,1 0,0 3,4 5,3 
Março 1,2 0,9 0,0 2,6 2,4 
Abril 2,3 0,9 0,0 2,2 0,3 

Maio 2,6 0,2 0,0 2,5 0,1 
Junho 1,6 0,1 0,0 4,4 0,0 
Julho 1,2 0,0 0,0 5,2 0,0 
Agosto 0,6 0,0 0,0 7,3 0,0 

Setembro 1,3 0,0 0,0 6,5 0,0 
Outubro 2,2 0,2 0,0 4,7 0,1 
Novembro 1,5 0,4 0,0 4,1 4,1 

Dezembro 2,0 1,2 0,0 4,2 7,3 

Ano 19,6 6,2 0,1 51,5 29,4 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 
Os dados apresentados permitem concluir que a prevalência destes fenómenos é 
relativamente moderada, com destaque para o nevoeiro (51,5 dias/ano) e geada 
(29,4 dias/ano). 
 
A Figura IV.4 apresenta a distribuição da frequência e velocidade média do vento por 
rumos. 
 
Figura IV.4 – Valores médios anuais da Frequência (%) e Velocidade Média do Vento por 

Rumos (km/h), na Estação de Viana do Castelo - 1971/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Instituto de Meteorologia 
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A análise da distribuição da frequência (%) e velocidade média do vento por rumos 
(km/h) permite concluir que os quadrantes predominantes, em termos da frequência, são 
Nordeste, Este e Norte, e que, em relação às velocidades médias, os ventos mais fortes 
sopram de Sul e Sudoeste. 
 
A velocidade média anual do vento é de 8,1 km/h. Na estação em referência, no período 
em análise, o registo da frequência mensal de calma indica um valor médio de 8,7 dias. 
No mesmo período, em média, ocorreram 2,5 dias/ano com ventos fortes e 0,2 dias com 
rajadas muito fortes (≥ 80 km/h). 
 

3.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

No caso de não existência de projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações 
das características climáticas da área envolvente da área de implantação do projecto, por 
não se prever ocorrência de qualquer tipo de intervenção na zona que possa afectar o 
descritor em análise. 
 

3.4 Síntese 

A área onde se irá localizar o projecto em estudo situa-se numa zona de clima do tipo 
marítimo, fachada atlântica, de acordo com o esboço das regiões climáticas de Portugal 
propostas por Daveau et al. (1985). A temperatura média anual é de 14,8 ºC, variando 
as médias mensais entre os 9,5 ºC, em Janeiro, e os 20,5 ºC, em Julho. 
 
A precipitação média anual é de 1470,2 mm, com uma distribuição sazonal bastante 
marcada, em que cerca de 70,5% da precipitação anual ocorre no semestre húmido 
(Outubro - Março). O mês de menor precipitação é Julho, ocorrendo o valor máximo em 
Dezembro. 
 
A humidade relativa média do ar é relativamente elevada todo o ano, sendo o valor 
médio anual de 82% (às 9 h). 
 
A velocidade média anual do vento é de 8,1 km/h. Os ventos mais fortes sopram de Sul 
e Sudoeste e os quadrantes predominantes, em termos da frequência, são Nordeste, Este 
e Norte. 
 
Considerando a opção zero, ou seja, ausência de projecto, não se esperam alterações nas 
características climáticas e microclimáticas da área em estudo, por não se prever 
qualquer tipo de acção que possa afectar o descritor em análise. 
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4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.1 Introdução 

A caracterização dos factores geológicos da área de implantação do projecto e 
envolvente é efectuada nas componentes geomorfológica e litoestratigráfica, sendo a 
hidrogeologia caracterizada no ponto 8, relativo aos “Recursos Hídricos”. Os principais 
elementos de base utilizados nesta análise, em conjunto com o trabalho de campo 
realizado, foram os seguintes: 
 

• Carta Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos da Direcção Geral de Minas 
e Serviços Geológicos, à escala 1:50 000, folha 5-C, de que se apresenta excerto na 
Figura IV.5 e respectiva Notícia Explicativa; 

• Carta Geológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1:1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 

• Carta Litológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1:1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lima; 

• Relatório Geológico - Geotécnico, elaborado pela Geo-Rumo – Tecnologia de 
Fundações, S. A., em Maio de 2011, no intuito de caracterizar o maciço afecto à 
obra de construção das instalações da FORTISSUE. 

 
4.2 Geomorfologia 

A região envolvente do projecto apresenta-se acidentada, com relevos bastante 
elevados, separados por vales profundos de traçado predominantemente rectilíneo. 
Destes, destaca-se o vale do Lima, muito largo e aberto, na parte vestibular, 
acompanhado de larga planície de aluvião que penetra ao longo dos vales afluentes. 
 
O rio Lima divide o concelho de Viana do Castelo quase diagonalmente. A Norte do rio 
Lima, destaca-se, em particular, a serra de Arga, de vertentes íngremes e cimo aplanado, 
com mais de 800 m de altitude. Na parte Sul avulta a serra de Padela, com altitudes 
entre 400 e 500 m, que se prolonga, a Norte, pelos montes de Geraz, com altitudes 
semelhantes. 
 
O rio Lima corre em vale aberto, com inclinação diminuta, na direcção geral ENE, 
inundando, na época das cheias, a planície entre Ponte de Lima e a foz. Os vales 
transversais ao rio Lima, alguns dos quais de origem tectónica, orientam-se na direcção 
N-S ou NE-SW. 
 
A Norte do rio Neiva encontra-se a bacia sedimentar de Alvarães, larga depressão em 
que se acumularam depósitos importantes no final do Cenozóico e no Quaternário. 
Como relevos, destacam-se os que rodeiam a depressão e a fecham em grande parte, 
como o Monte de S. Romão (192 m), sobranceiro a Castelo de Neiva, e o Monte da Sr.ª 
do Crasto (112 m), que cercam a bacia pelo ocidente; os montes de Carmona (303 m) 
erguem-se de leste, entre Carvoeiro e Balugães.  
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Figura IV.5 – Enquadramento Geológico da área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Litoestratigrafia 

As unidades geológicas ocorrentes na região envolvente do projecto pertencem aos 
períodos Moderno, Plistocénico, Paleozóico, ao Complexo Xisto Grauváquico Ante-
filonianas e de grandes manchas de rochas eruptivas. 
 
O período Moderno encontra-se representado por aluviões actuais e areias de duna. As 
aluviões actuais ocorrem, essencialmente, ao longo da região litoral e ao longo do rio 
Lima e afluentes, sendo constituídas por lodos, areias e cascalheiras fluviais. 
 
Do período Plistocénico destacam-se os depósitos da bacia de Alvarães, constituídos 
por areias grosseiras e leitos argilosos, e os depósitos de praias antigas e de terraço 
constituídos, em geral, por cascalheiras, uns trabalhados pelo mar e outros de natureza 
fluvial. Os depósitos de praias antigas ocorrem ao longo da orla litoral e são 
constituídos por areias e calhaus rolados, encontrando-se, na maior parte, cobertos por 
areias dunares. Os depósitos de terraços fluviais afloram em numerosos retalhos a 
diferentes níveis, embora se localizem essencialmente ao longo do rio Lima e afluentes 
e do rio Neiva, sendo constituídos, em geral, por cascalheiras de natureza fluvial. 

- Granito não porfiróide, de grão médio (mancha de Belinho-Aldreu) 

- Terraços de praias antigas de 30-40 m (depósitos da Bacia de Alvarães) 

- Terraços de praias antigas de 45-55 m (depósitos da Bacia de Alvarães) 

- Local do projecto 

 

S/ escala Fonte: Carta Geológica de Portugal 
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As rochas mais antigas da região pertencem ao Complexo Xisto-Grauváquico Ante-
Ordovícico e séries metamórficas derivadas, estando este complexo representado por 
faixas xistosas quartzito-conglomeráticas, constituídas, na maior parte, por xistos 
metamórficos em que predominam os xistos andaluzíticos. 
 
As formações do Ante-Ordovícico e do Paleozóico terão sofrido acções tectónicas no 
período da orogenia hercínica, que originaram fracturas, nas quais se instalaram 
intrusões de rochas eruptivas e de rochas filonianas. 
 
As rochas eruptivas ocorrentes são de natureza granítica, consistindo, em geral, em 
granitos alcalinos, leucocráticos, de duas micas, com predomínio frequente de 
moscovite sobre biotite. Estas unidades apresentam características mineralógicas e de 
textura muito variadas, ocorrendo granitos de grão médio, grosseiro ou fino.  
 
As rochas filonianas ocorrentes são massas e filões aplito-pegmatíticos e pegmatíticos e 
filões e massas de quartzo. Os filões pegmatíticos, mais abundantes que os quartzosos, 
apresentam como principal mineralização o estanho, acompanhado de quartzo, 
feldspato, berilo e alguns minérios metálicos. 
 

4.4 Caracterização Geológica Local 

O local de intervenção localiza-se a cerca de 2 km a SW de Alvarães. Os trabalhos de 
reconhecimento de superfície, complementados com a consulta dos elementos 
bibliográficos existentes, permitiram estabelecer o dispositivo geológico do local em 
estudo. 
 
No local de intervenção aflora uma unidade lito-estratigráfica do Plio-plistocénico, 
designada por “Depósitos da Bacia de Alvarães” (Q), que se caracteriza seguidamente: 
 

• “ Depósitos da Bacia de Alvarães” (Q)  – são formados por areias, ora bem, ora 
mal roladas, às vezes grosseiras, e leitos argilosos, explorados para cerâmica em 
diversos locais. A maior altitude destes depósitos, correspondente ao nível 60-
70 m (Q2a), localiza-se no vértice geodésico de Chasqueira, próximo de Alvarães. 
Abaixo deste existe outro nível bem marcado, a 45-55 m (Q2b), na Costeira, nas 
Neves, etc. O nível 30-40 m (Q3) apresenta grande regularidade e ocupa uma 
grande extensão, sendo atravessado pelas estradas de Viana do Castelo. No lugar 
das Cruzes Vermelhas, em Vila Fria, existe argila negra (espessura de 1,5-2 m), a 
uma profundidade de 5-7 m, sob a camada de argila vermelha utilizada na 
indústria de barro vermelho. 

 
Subjacente ao local de intervenção e na envolvente deste assinala-se a existência de 
extensas manchas de rochas graníticas, designadamente “Granito não porfiróide de 
grão médio” (γπ’m) da Mancha de Belinho-Aldreu, com as seguintes características: 
 

• “ Granito não porfiróide de grão médio” ( γγγγππππ’m) - Mancha de Belinho-Aldreu – 
este afloramento, de contornos muito sinuosos, ocupa uma área extensa, sendo a 
rocha explorada, em numerosas pedreiras, para construção. Para além de Belinho e 
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Aldreu, esta mancha abrange as povoações de Castelo de Neiva, Alvarães, Tregosa 
e Monte do Faro. Para Sul, chega até perto de Creixomil e Barcelos. A rocha, 
habitualmente alterada, dá, por vezes, o aspecto de orientada. Contém duas micas, 
com a biotite predominante e de grão médio, podendo apresentar passagens 
grosseiras, embora se encontrem diferenciações moscovíticas. 

 
A prospecção efectuada no local de intervenção, 24 sondagens à rotação com realização 
sistemática de ensaios SPT, permitiram identificar as seguintes litologias/materiais: 
 

• Aterro não controlado e solos de cobertura com contaminação orgânica (At) -
detectado em todas as sondagens, entre 1,0 e 14,0 m, com excepção de uma, sendo 
constituído por uma camada fortemente heterogénea, maioritariamente terrosa, que 
por vezes apresenta contaminação orgânica e blocos rochosos;  

• Depósitos de terraços fluviais (Q) – constituídos por alternâncias aleatórias de 
areias heterométricas argilosas e argilas, onde, por vezes se observam seixos sub-
rolados com dimensão máxima de 5,0 cm. Os materiais arenosos correspondem a 
solos soltos a muito compactos, enquanto os solos argilosos correspondem a solos 
de consistência mole a rija;  

• Granito de grão médio a grosseiro de duas micas (γγγγππππ’m) – observado com os 
seguintes graus de alteração: decomposto, desagrega-se com a mão num solo de 
aparência areno-siltoso e de cor cinza acastanhado, correspondendo a matérias 
medianamente compactos a muito compactos; muito alterado, a ponto de ser 
friável, correspondendo a materiais muito compactos.  

 
4.5 Recursos Minerais 

No concelho de Viana do Castelo estão referenciados diversos afloramentos de rochas 
enriquecidas em caulinite, de dois tipos principais - caulinos de alteração in situ de 
granitos, aplito-pegmatitos e pegmatitos (rochas feldspáticas), e caulinos sedimentares 
relacionados com depósitos arenosos (cauliníticos). 
 

Um dos jazigos com maiores reservas é o da bacia de Alvarães, onde as características 
granulométricas, morfológicas e cristaloquímicas da caulinito permitem a sua utilização 
potencial como revestimento ou cobertura na indústria do papel, sendo comummente 
utilizadas para a indústria do barro branco e vermelho. As reservas estimadas em 
caulino bruto no couto mineiro de Alvarães rondam 10 milhões de toneladas. 
 
De acordo com a DGEG - Direcção Geral de Geologia e Minas, na bacia de Alvarães 
estão actualmente concessionadas as seguintes explorações: 
 

• Couto Mineiro de Alvarães (C-49) – exploração, a céu aberto, de caulino, argila 
vermelha, areias e seixos, com uma produção superior a 50 000 t/ano; 

• Valverde (C-36) – exploração, a céu aberto, de caulino lavado e areias, com uma 
produção inferior a 50 000 t/ano. 

 
O local do projecto localiza-se na área limítrofe Poente da bacia de Alvarães. 
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No concelho de Viana do Castelo, actualmente, não existem áreas de reserva, nem áreas 
cativas para exploração de recursos minerais. 
 

4.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

No caso de não existência de projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações 
das características geológicas e geomorfológicas na área de implantação do projecto, 
por não se prever a ocorrência de qualquer tipo de intervenção que possa afectar o 
descritor em análise. 
 

4.7 Síntese 

A região envolvente do projecto apresenta-se acidentada, com relevos bastante 
elevados, separados por vales profundos de traçado predominantemente rectilíneo, de 
que se destaca o vale do rio Lima, muito largo e aberto, na parte vestibular, 
acompanhado de larga planície de aluvião. A Norte do rio Neiva encontra-se a bacia 
sedimentar de Alvarães, larga depressão em que se acumularam depósitos importantes, 
no final do Cenozóico e no Quaternário. 
 
As unidades geológicas ocorrentes na região envolvente do projecto pertencem aos 
períodos Moderno, Plistocénico, Paleozóico e ao Complexo xisto grauváquico Ante-
Ordovícico e séries metamórficas derivadas, assinalando-se, ainda, a presença de rochas 
eruptivas e filonianas. 
 
O dispositivo geológico presente no local de intervenção refere-se a terrenos Plio-
plistocénicos “Depósitos da Bacia de Alvarães” (Q), formados por areias, por vezes 
grosseiras, e leitos argilosos. Na envolvente do local, assinala-se a existência de 
extensas manchas de rochas graníticas, designadamente “Granito não porfiróide de 
grão médio” (γπ’m) - Mancha de Belinho-Aldreu. 
 
Nos depósitos sedimentares de Alvarães localiza-se importante jazigo de caulinos - 
Couto Mineiro de Alvarães, actualmente a ser explorado por duas concessões. O local 
do projecto situa-se na área limítrofe Poente do couto mineiro. 
 
 

5. SISMICIDADE E TECTÓNICA  

5.1 Sismicidade 

O território português, no contexto da tectónica de placas, situa-se na placa euro-
asiática, limitada a Sul pela falha Açores-Gibraltar, correspondente à fronteira entre as 
placas euro-asiática e africana, e a Oeste pela falha dorsal do oceano Atlântico. 
 
Em Portugal continental, a maior parte dos sismos graves tiveram origem em zonas 
interplacas, com localização dos epicentros a SW do Cabo de São Vicente na região do 
Banco de Gorringe. De entre os sismos interplacas, em geral de magnitude elevada e 
grande profundidade, destaca-se o terramoto de 1775, seguido de maremoto, e o sismo 
de 1969. 
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Nos sismos de origem intraplaca, a sismicidade é mais difusa, de intensidade baixa a 
moderada, sendo difícil estabelecer uma relação directa entre as falhas existentes e os 
epicentros dos sismos. Em relação a estes sismos, salientam-se os que têm origem no 
Vale do Rio Tejo, nomeadamente na falha do seu curso inferior, que se manifestaram de 
forma mais importante nos abalos de 1531 e 1909. 
 
A localização duma linha de epicentros ao longo da faixa atlântica da Península Ibérica 
leva alguns autores a admitir a possível existência de uma zona de subducção ao longo 
da margem continental. 
 
Na Figura IV.6 apresenta-se o mapa de isossistas de intensidades máximas, publicado 
pelo Instituto de Meteorologia, onde se pode verificar que o local do projecto está 
localizado na isossista de grau VI. 

 
Figura IV.6 – Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental 
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O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, considera o País dividido em 
quatro zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e 
D, conforme apresentado na Figura IV.7. 
 
Os valores característicos das acções dos sismos são quantificados em função da zona 
em que se situa a estrutura – coeficiente de sismicidades (α) – e da natureza dos terrenos 
a mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1,0; 0,7; 0,5; e 0,3, 
respectivamente para as zonas sísmicas A, B, C e D. 
 
A zona de intervenção situa-se na zona sísmica D, cujo coeficiente de sismicidade 
assume o valor de 0,3, ou seja, na zona de menor risco sísmico. 
 

Figura IV.7 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSAEEP) 
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5.2 Neotectónica 

De acordo com a Carta Neotectónica, apresentada na Figura IV.8, não se detectam 
acidentes tectónicos no local em estudo. As falhas prováveis desenvolvem-se 
sensivelmente ao longo dos leitos dos rios Lima e Cávado, ocorrendo outras, de 
direcção N-S, ao longo da plataforma costeira e ao longo do sistema montanhoso das 
serras da Nora e de Antelas. 
 

5.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, a situação actual tenderá a manter as características descritas 
acima, dado não estar prevista qualquer acção com influência no descritor em análise. 
 

5.4 Síntese 

O local de implantação do projecto situa-se numa zona de risco sísmico baixo (o 
coeficiente de sismicidade (α), variável entre 0,3 e 1,0, toma o valor 0,3), integrando-se 
na isossista de grau VI, de acordo com a classificação da Carta de Isossistas de 
Intensidades Máximas de Portugal Continental, do Instituto de Meteorologia. 

A área em análise não evidencia vestígios de acção tectónica visível. 
 
 

6. SOLOS E USO DO SOLO 

6.1 Introdução 

A análise pedológica da área de implantação do projecto foi efectuada com base no 
levantamento de campo e na Carta dos Solos da Região de Entre Douro e Minho, à 
escala 1:100 000, publicada pela Direcção Geral de Agricultura de Entre Douro e Minho 
(folha 5), de que se apresenta um extracto na Figura IV.9, correspondente à área de 
intervenção e envolvente. 
 

6.2 Caracterização Regional 

A região de Entre-Douro e Minho enquadra-se geologicamente no Maciço Hespérico, 
assinalando-se uma larga predominância de granitos, com uma ocorrência mais restrita 
de xistos, mais ou menos metamorfizados. Ao longo da costa ocorrem formações 
sedimentares, correspondentes a praias antigas, e os troços de jusante de alguns rios 
(Minho, Lima e Cávado) encontram-se ladeados de terraços fluviais. Assinala-se, ainda, 
a ocorrência de algumas faixas aluvionares, com maior representação ao longo do rio 
Lima, a jusante de Ponte de Lima. 
 
As principais rochas consolidadas da região são, por ordem decrescente de 
representação, os granitos, os xistos, os granodioritos e diversas rochas afins destas. 
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A maior parte dos solos ocorrentes na região formou-se a partir de materiais resultantes 
da alteração e desagregação do substrato rochoso subjacente (rochas consolidadas), por 
acção dos agentes de meteorização, dando origem a materiais soltos com granulometria 
e espessura variadas. 
 
O grau de alteração das rochas (intensidade e profundidade) relaciona-se com a sua 
estrutura e composição química e com a intensidade dos agentes de meteorização, de 
intensidade variável em função do clima, do relevo e da vegetação, verificando-se que 
as rochas graníticas e dioríticas se encontram desagregadas até grandes profundidades e 
que nos xistos e afins a desagregação é pouco profunda. 
 
As unidades pedológicas dominantes na região são os Regossolos (45,6%), seguindo-se 
os Antrassolos (23,9%), Leptossolos (17,3%) e Cambissolos (10,7%) e, com menor 
representação, os Fluvissolos (2,0%) e Arenossolos (0,5%). 
 

6.3 Área de Intervenção 

O dispositivo geológico presente no local de intervenção refere-se a terrenos Plio-
plistocénicos “Depósitos da Bacia de Alvarães” (Q), formados por areias, por vezes 
grosseiras, e leitos argilosos. Na envolvente do local assinala-se a existência de extensas 
manchas de rochas graníticas, designadamente “Granito não porfiróide de grão médio” 
(γπ’m) - Mancha de Belinho-Aldreu. Estas formações dão origem, predominantemente, 
a solos litólicos de arenitos e a outros solos de materiais não consolidados. 
 
O local de implantação do projecto, de acordo com os grupos principais de unidades-
solo da Legenda da Carta dos Solos do Mundo da FAO/UNESCO, assenta sobre uma 
mancha de cambissolos húmicos, em que as unidades pedológicas dominantes são: 
 

• CMux.t – Cambissolos húmicos-úmbricos crómicos (em sedimentos detríticos não 
consolidados); 

• RGuo.t(p) – Regossolos úmbricos espessos (em sedimentos detríticos não 
consolidados). 

 
Na envolvente directa regista-se a existência de uma mancha de: 
 

• FLdm  – Fluvissolos dístricos medianos. 
 
Estes solos apresentam as seguintes características 
 

• Cambissolos húmicos-úmbricos crómicos são cambissolos com horizonte A 
úmbrico e horizonte B crómico, com um horizonte A de 20/50 cm, pardo escuro 
ou pardo avermelhado escuro, franco arenoso ou franco, com algum a muito 
material grosseiro e um horizonte B até 40/150 cm, crómico, franco, franco-limoso 
ou franco arenoso com algum a muito material grosseiro. O horizonte C é 
constituído por material grosseiro e terra fina de desagregação e alteração da rocha 
subjacente ou de sedimentos detríticos em terraços antigos, ou material de 
coluviação em encostas e bases de encostas ou fundos de vales, frequentemente 
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sobre material de desagregação da rocha subjacente. Ocupados por exploração 
florestal de pinheiros e/ou eucaliptos, culturas de regadio ou incultos com matos. 

• Regossolos úmbricos espessos são solos de materiais não consolidados, 
desenvolvidos a partir de regolitos espessos resultantes da arenização profunda de 
quartzos, quartzodioritos ou granodioritos ou correspondentes a sedimentos 
detríticos não consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões de bases 
de encostas e fundos de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas. 
Ocupados por culturas de regadio ou sequeiro, incultos com matos ou matas 
estremes ou mistas. 

• Fluvissolos dístricos são solos de aluvião, que podem possuir um horizonte A 
ócrico, mólico ou úmbrico ou um horizonte H hístico, que apresentam um grau de 
saturação em bases inferior a 50% pelo menos entre 20 a 50 cm a partir da 
superfície, sem horizonte sulfúrico e material sulfídrico até 125 cm, a partir da 
superfície e sem propriedades sálicas. Estes solos, em geral de elevada espessura e 
fertilidade, possuem grande aptidão agrícola. 

 
Do ponto de vista topográfico, predominam as superfícies planas ou muito suavemente 
onduladas de aplanação do litoral e da zona ribeirinha, com declives que raramente 
ultrapassam 5-6% e onde os socalcos são raros ou, se existentes, pouco expressivos. 
 

6.4 Uso do Solo 

O local de intervenção localiza-se a cerca de 2 km a SW de Alvarães, numa parcela de 
terreno encaixada entre o IC1/A28 e a EN 103, correspondente à Zona Industrial de 
Alvarães, na freguesia do mesmo nome. 
 
A Figura IV.10 apresenta um extracto da Carta “CORINE Land Cover 2006 for 
Continental Portugal” para o local de intervenção e envolvente. De acordo com esta 
fonte, a ocupação do solo no local de intervenção inscreve-se na categoria de “florestas 
abertas, cortes e novas plantações”, com o código 3.2.4. 
 
Na envolvente, a ocupação do solo é diversificada, observando-se, a Poente, uma área 
fortemente impermeabilizada, correspondente à Zona Industrial do Neiva, e a Nascente 
um mosaico urbano-agrícola-florestal, típico da paisagem minhota. Nesta área, localiza-
se o Couto Mineiro de Alvarães, onde estão instaladas algumas explorações a céu 
aberto. Regista-se também, o aterro sanitário da Resulima, parcialmente implantado na 
área de uma antiga lixeira, resultante do aproveitamento das cortas abandonadas da 
exploração de caulinos. 
 
No local estrito de intervenção, os solos foram alterados pelas obras realizadas quando 
da construção da Auto-estrada e da Zona Industrial do Neiva contíguas, pelo que o 
substrato pedológico actualmente existente corresponde, na prática, a solos 
compactados de materiais graníticos e argilosos, com uma capacidade de drenagem 
reduzida. 
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O local do projecto foi percorrido por um incêndio, em 2007, que destruiu a vegetação 
anteriormente existente, estando actualmente ocupado, predominantemente, por 
espécies ruderais, infestantes (capim das pampas) e de floresta de produção (eucaliptos). 
 
A Norte da área que irá ser ocupada pela unidade industrial identifica-se uma pequena 
área com alguns edifícios de habitação, onde coexiste a actividade de comércio e 
serviços. 
 
Assim, pode concluir-se que os solos do local de intervenção não apresentam, actual ou 
potencialmente, qualquer valor agrológico ou de outra natureza pedológica. 
 

6.5 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

O local do projecto situa-se na Zona Industrial de Alvarães, encaixado entre a auto-
estrada A28 e a Zona Industrial do Neiva. Neste enquadramento, e apesar de não se 
conhecer qualquer outro projecto para a área directa de intervenção, é previsível que o 
uso do solo na área envolvente venha a sofrer alterações, no quadro do Estudo 
Urbanístico realizado, com o progressivo desaparecimento do coberto actual e sua 
substituição por áreas impermeabilizadas e por espécies vegetais de enquadramento 
paisagístico, na medida e no grau de desenvolvimento futuros da zona industrial. 
 

6.6 Síntese 

Sob o ponto de vista geológico, a região de Entre-Douro e Minho enquadra-se no 
Maciço Hespérico, assinalando-se uma larga predominância de granitos, com uma 
ocorrência mais restrita de xistos, mais ou menos metamorfizados. As unidades 
pedológicas dominantes na região são os Regossolos (45,6%), seguindo-se os 
Antrassolos (23,9%), Leptossolos (17,3%) e Cambissolos (10,7%) e, com menor 
representação, os Fluvissolos (2,0%) e Arenossolos (0,5%). 
 
Os solos existentes na área de implementação do projecto e envolvente directa são 
Cambissolos húmicos-úmbricos e Regossolos úmbricos, ambos constituídos por 
sedimentos detríticos não consolidados. Trata-se de solos com aptidão de uso 
predominantemente florestal que não apresentam, actual ou potencialmente, qualquer 
valor agrológico ou de outra natureza pedológica. 
 
Actualmente, o local do projecto não tem ocupação específica, estando coberto por 
matos e outras espécies sub-lenhosas, e de floresta de produção, na sequência do 
incêndio que ali lavrou em 2007 e que destruiu a vegetação anteriormente existente. 
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7. RECURSOS HÍDRICOS 

7.1 Águas Superficiais 

7.1.1 Fisiografia 

O projecto em estudo localiza-se na bacia de uma linha de água sem toponímia, afluente 
da ribeira de Radivau, por sua vez tributária de 1.ª ordem do rio Neiva. Este sistema 
hidrográfico faz parte da Região Hidrográfica n.º 1 - Minho e Lima, segundo a 
delimitação do Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro. 
 
O rio Neiva nasce na Serra de Oural, em Boalhosa, a cerca de 700 m de altitude, e 
desagua em Foz do Neiva, a 8 km a Sul de Viana do Castelo, passando sucessivamente, 
ao longo dos seus 46 km de extensão, em Godinhaços e Duas Igrejas, do concelho de 
Vila Verde, Vilar das Almas e Sandiães, do concelho de Ponte de Lima, Panque, Navió, 
Durrães e Tregosa, do concelho de Barcelos, Carvoeiro e Barroselas, do concelho de 
Viana do Castelo, e Forjães e Antas, do concelho de Esposende. 
 
A bacia hidrográfica do rio Neiva ocupa uma área total de 242 km2 e é limitada a Norte 
pela bacia hidrográfica do rio Lima e a Sul pela bacia do rio Cávado (Figura IV.1). A 
linha de água principal tem orientação geral E-W nos seus 30 quilómetros finais e 
orientação NNE-SSW no troço inicial. 
 
Os afluentes mais importantes são, na margem direita, o rio Nevoinho, que nasce em 
Fojo-Lobal, e um tributário deste, o ribeiro dos Pombarinhos, que nasce em 
Castanheirinhos e tem a sua confluência próximo de Navió. 
 
Na margem esquerda destacam-se os dois afluentes mais importantes, a ribeira da 
Aldeia, que nasce em Vilar e tem embocadura próximo de Aldreu, e a ribeira da Pica, 
que nasce em Penedo das Delgadas e desagua próximo de Ponte. 
 
A altitude da bacia do rio Neiva varia entre os 0 m e os 722 m, sendo que as zonas mais 
altas se situam na Serra de Oural (722 m), Monte do Borrelho (494 m), Serra da Nó 
(569 m), Serra da Bouça (485 m), Serra da Padela (411 m) e Serra de S. Gonçalo 
(488 m). A altura média da bacia é de 177 m. 
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Figura IV.11 – Enquadramento hidrográfico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: Atlas da Água/INAG 
 
De acordo com o sistema de classificação da Directiva da Qualidade da Água (DQA), o 
rio Neiva integra-se no ecótipo N1; >100 – Rios do Norte de Média-Grande Dimensão1. 
Os cursos de água incluídos nesta classificação encontram-se em zonas de natureza 
siliciosa, de reduzida mineralização, a médias-baixas altitudes (cerca de 270 m, em 
média) e apresentam uma área de drenagem superior a 100 km2. Desenvolvem-se em 
zonas com temperatura média anual baixa (cerca de 12 a 13ºC, em média) e precipitação 
média anual relativamente elevada (cerca de 1200 mm). O escoamento médio anual 
varia de 300 a 800 mm (distância entre quartis), enquanto a amplitude térmica do ar e o 
coeficiente de variação de precipitação apresentam valores reduzidos, 10,2 e 0,28, 
respectivamente. 
 
Na terminologia da Directiva Quadro da Água, o local do projecto localiza-se numa 
massa de água de transição com código PT01NOR0724, cujos limites estão indicados 
na Figura IV.12. 
 

                                                 
1 INAG, I.P. 2008. Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da directiva Quadro da Água. I – Caracterização 

abiótica. Ministério Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I.P. 
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Figura IV.12 - Classificação da massa de água onde se localiza o projecto, 
de acordo com a DQA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: InterSIG, INAG 
 
Como referido acima, em termos hidrográficos, o local do projecto situa-se no sistema 
da ribeira de Radivau, pequeno curso de água de planície da secção inferior da bacia do 
rio Neiva (Figura IV.13).  
 
A ribeira de Radivau e seus tributários definem uma bacia de drenagem com uma área 
de 10,7 km2, medianamente ramificada e com forma irregular, tendencialmente 
arredondada, em consonância com o valor do factor de forma de 0,33 e um índice de 
compacidade de 1,35. 
 
A ribeira de Radivau tem o seu início próximo de Milhões, a 100 m de altitude, 
desenvolvendo-se ao longo de 5,7 km até confluir com o rio Neiva, próximo da Azenha 
do Minante. A linha de água principal apresenta orientação NNE-SSW até próximo de 
Corredouras, após o que inflecte para N-S, orientação que mantém até à embocadura.  
 
A linha de água principal tem declive pouco acentuado, inferior a 2%, e define um vale 
largo e amplo. Na bacia, os maiores declives (15-20%) situam-se no sector Poente, onde 
se alcançam também as cotas mais elevadas (Monte de S. Romão-192 m). A altitude 
média da bacia é de 51 m. 
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Figura IV.13 - Bacia Hidrográfica da Ribeira de Radivau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Figura IV.14 apresenta-se a curva hipsométrica da bacia da ribeira do Radivau. 
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Figura IV.14 - Curva hipsométrica da bacia da ribeira do Radivau. 
 
No Quadro IV.3 indicam-se as características morfométricas principais das bacias 
hidrográficas do rio Neiva e da ribeira de Radivau. 
 
Quadro IV.3 – Características físicas principais das bacias hidrográficas do rio Neiva e da 

ribeira de Radivau 

Designação Classificação 
decimal 

Área da bacia 
hidrográfica 

(km2) 

Comprimento 
do curso de 
água (km) 

Altitude 
média (m) 

Declive 
médio (%) 

Factor de 
Forma 

Coeficiente de 
Compacidade 

Rio Neiva 110 242 46 177 0,07 0,11 - 

Ribeira de Radivau 110 02 11 5,7 51 0,016 0,33 1,35 

 
De acordo com a marcação da rede hidrográfica na Carta Militar à escala 1:25.000, uma 
pequena linha de água sem toponímia intersecta a estrema Nordeste do local de 
implantação da futura unidade industrial, como se pode ver na anterior Figura IV.13. 
Contudo, o reconhecimento de campo do local de intervenção revelou que a referida 
linha de água não tem actualmente expressão no terreno, muito provavelmente por ter 
sido intervencionada quando da construção do IC1/A28. O escoamento superficial da 
área dá-se para o sistema de drenagem do pé-de-talude da auto-estrada, tendo 
prosseguimento para Nascente através de uma passagem hidráulica à A28, posicionada 
sensivelmente na estrema Nordeste da área de intervenção, ou na continuidade da 
referida vala de pé-de-talude. 
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7.1.2 Regime de escoamento e disponibilidades hídricas 

7.1.2.1 Enquadramento 

As disponibilidades brutas dos recursos hídricos na Região são elevadas, destacando-se 
o vale do Lima como uma das áreas mais ricas em recursos hídricos do País.  
Em regime natural, as disponibilidades hídricas nesta região caracterizam-se por uma 
acentuada variabilidade, quer temporal, quer espacial. 
 
Em termos espaciais, a variabilidade dos recursos hídricos prende-se com as 
características climáticas particulares da região de Entre-Douro e Minho, a qual é 
condicionada pela proximidade do Atlântico e pelo cordão montanhoso que se 
desenvolve a Oriente e separa esta região do interior transmontano. Ficam, assim, 
definidas duas zonas com características distintas, uma de planície, junto ao litoral e 
outra de relevo muito acidentado, separadas por uma zona de transição não muito 
extensa. Estas condicionantes e a disposição em anfiteatro, voltado a Poente, 
determinam em toda a região a influência atlântica, conjugada progressivamente com a 
influência continental no sentido do interior. 
 
Nesta conformidade, devido às condições climáticas e fisiográficas da região, a variação 
espacial da precipitação e do escoamento médios está muito dependente dos factores 
Atlântico e altitude, verificando-se nas zonas mais elevadas maiores precipitações que 
nas zonas mais próximas do litoral.  
 
A variabilidade temporal manifesta-se a várias escalas – interanual e sazonal, reflectido 
a fraca capacidade de armazenamento dos aquíferos na região e, consequentemente, a 
inexistência de regularização subterrânea. À escala interanual, observam-se anos 
seguidos secos ou húmidos, sendo que os períodos secos são mais frequentes e mais 
longos que os períodos húmidos, embora os valores de escoamento nestes últimos sejam 
significativamente superiores à média. À escala sazonal, verificam-se diferenças 
substantivas entre os escoamentos dos meses húmidos e dos meses secos, produzindo-se 
no período estival apenas 24% do escoamento anual na bacia do Neiva. 
 
De acordo com o PBH do rio Lima (INAG, 2000), o escoamento anual na bacia do rio 
Neiva, na foz, tem uma probabilidade de ser superior a 170 hm3 de 80% e de ser 
superior a 350 hm3 de 20%. Segundo a mesma fonte, a precipitação média anual é de 
1 923 mm, o que corresponde a 464 hm3. Desta quantidade de água, 205 hm3 perdem-se 
por evaporação e 233 hm3 infiltram-se, recarregando os aquíferos. Resulta, portanto um 
escoamento superficial imediato de 26 hm3. Da quantidade infiltrada, surge à superfície 
233 hm3, perfazendo um escoamento superficial total de 259 hm3. 
 

7.1.2.2 Ribeira do Radivau 

Na linha de água em análise não existem estações hidrométricas, pelo que, nestas 
circunstâncias, a estimativa das disponibilidades hídricas será efectuada com base em 
relações hidrometeorológicas, tendo-se utilizando nesse tipo de formulação elementos 
climáticos. 
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Com efeito, a precipitação é o principal elemento determinante do escoamento, surgindo 
em seguida a evapotranspiração e as características geométricas e físicas da bacia 
hidrográfica. 
 
O estudo da precipitação sobre a bacia foi realizado com base nos registos das estações 
e postos udométricos com influência na área da hemi-bacia em estudo, determinados 
com base na metodologia dos polígonos de Thiessen, verificando-se que a estação 
meteorológica de Viana do Castelo/Meadela e o posto udométrico de Palme são os 
únicos a influenciar a bacia da ribeira de Radivau. 
 
Assim, tomando como base os registos do INAG/SNIRH, no período de 1970 a 2000, a 
precipitação média anual ponderada nesta bacia é de 1 440 mm. 
 
No que respeita ao escoamento, admite-se que os valores estimados para a bacia do 
Neiva, de acordo com INAG (2001) sejam representativos do escoamento na ribeira de 
Radivau: 
 

− Escoamento em ano médio:  ..... 1 031 mm; 

− Escoamento em ano seco:  ........... 690 mm. 
 
Para as bacias que não dispõem de estação hidrométrica, que é o caso em apreço, a 
determinação dos caudais característicos na secção em estudo pode ser realizada 
recorrendo à comparação entre as curvas de duração média anual do caudal médio 
diário de linhas de água de características fisiográficas e climáticas semelhantes, de 
acordo com a metodologia proposta por Lencastre e Franco (1992). 
 
As curvas referidas indicam o número médio de dias por ano em que foi igualado ou 
excedido um dado caudal médio diário. De forma a possibilitar a comparação, as curvas 
de duração do caudal médio diário são expressas em relação ao respectivo módulo 
(caudal médio ao longo de uma série hidrológica).  
 
Na presente situação, utilizou-se como bacia de comparação o rio Neiva, na estação 
hidrométrica Forjães (04E/06H), cuja curva de duração média anual do caudal médio 
diário está representada na Figura IV.15. 
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Figura IV.15 – Curva de Duração Média Anual do Caudal Médio Diário – rio Neiva, 
em Forjães (1982-1989) 

 
Da aplicação desta metodologia, isto é, do ajustamento dos valores da série com a 
proporção do escoamento anual na bacia em causa, resulta um caudal médio anual de 
0,3 m3/s, para um valor no período húmido de 0,8 m3/s e no período seco de 0,03 m3/s 
(Quadro IV.4). 
 

Quadro IV.4 – Caudais característicos na ribeira do Radivau 

Curso de 
água/secção de 

intervenção 

Caudais característicos  
(m³/s) 

QCM QCS QCE 

Ribeira do Radivau 0,76 0,31 0,03 

QCM  - Caudal excedido ou igualado em 20 dias do ano 

QCS - Caudal excedido ou igualado em 180 dias no ano 

QCE - Caudal excedido ou igualado em 355 dias no ano 

 
Na bacia hidrográfica da ribeira do Radivau, o caudal de ponta de cheia para um período 
de retorno de 100 anos foi estimado em 17,4 m3/s, sendo a resultante da média entre os 
valores obtidos pela formulação de Giandotti e o método Racional. 
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7.2 Águas Subterrâneas 

7.2.1 Enquadramento geral 

As formações geológicas dominantes na Região envolvente do projecto são maciços 
eruptivos, do tipo granitóide, e formações metamórficas, essencialmente constituídas 
por xistos e grauvaques.  
 
Estas formações apresentam baixa condutividade hidráulica e, regra geral, reduzida 
produtividade aquífera. É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou 
mesmo decomposto, em que a permeabilidade é do tipo intergranular, podendo coexistir 
com circulação fissural que pode alcançar espessuras da ordem dos 100 m. A um nível 
intermédio, o maciço rochoso, mais ou menos são, encontra-se cortado por 
descontinuidades mais ou menos abertas, do tipo falha, fractura, diaclase ou filão, até 
profundidades de cerca de 200 m. Na base, o maciço compacto apresenta produtividade 
nula. Este sistema pode exibir valores de transmissividade compatíveis com extracções 
de dimensão local, mas a função capacitiva apresenta-se muito condicionada. 
 
As estruturas filoneanas de natureza quartzosa, pegmatítica e dolerítica ou ainda 
elementos estruturais como falhas, dobras e brechas de falha possuem interesse 
hidrogeológico. 
 
Os sistemas de permeabilidade por porosidade (aluviões e terraços, fundamentalmente) 
têm fraco desenvolvimento, constituindo sistemas aquíferos de interesse local. 
Destacam-se os depósitos aluvionares que podem proporcionar esquemas de captação 
por infiltração induzida de certa importância, na dependência das linhas de água a que 
estão associadas. 
 
Exemplo desta situação, em área próxima do projecto, são as captações de Veiga de 
Anha e as captações de Barroselas, as primeiras instaladas nas aluviões da ribeira de 
Anha, a Norte do local do projecto, e as segundas nos depósitos detríticos associados ao 
rio Neiva, todas destinadas ao abastecimento público. 
 
Em conclusão, os sistemas aquíferos regionais ocorrentes na área envolvente do 
projecto estão instalados em rochas eruptivas e metassedimentares, com excepção dos 
sistemas associados aos depósitos detríticos, pelo que são sistemas do tipo descontínuo, 
de reduzidas transmissividade e coeficiente de armazenamento. 
 
De acordo com o PBH do rio Lima (INAG, 2000), a infiltração profunda nos sistemas 
aquíferos por fissuração corresponde a cerca de 260 m3/dia/km2, com extracções 
unitárias, por captação tubular, da ordem dos 3 l/s. 
 
As produtividades mais elevadas encontram-se associadas a meios porosos em ligação 
hidráulica com as linhas de água de regime permanente, embora tais sistemas ocupem 
manchas de reduzida dimensão na área em estudo. 
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7.2.2 Caracterização local 

O projecto localiza-se em depósitos de terraços fluviais do Plio-Plistocénico, mais 
especificamente nos Depósitos da Bacia de Alvarães (Q). Estes depósitos são 
constituídos por areias grosseiras e leitos espessos de argilas. Em virtude da composição 
granulométrica e do teor em argila, os depósitos quaternários definem um aquífero com 
comportamento muito irregular, tendendo os níveis de água a estabelecer-se 
preferencialmente nos estratos arenosos. Devido à descontinuidade e fraca possança 
destes sistemas, podem considerar-se de reduzida transmissividade e armazenamento. 
 
De acordo com o PBH rio Lima (INAG, 2000), os pequenos sistemas aquíferos onde se 
localiza o projecto apresentam média vulnerabilidade à poluição. 
 

7.3 Evolução da Situação de Referência sem o Projecto 

Na ausência do projecto, não se prevê qualquer alteração nos descritores em análise. 
 

7.4 Síntese 

O projecto em análise situa-se na hemi-bacia da ribeira do Radivau, afluente de 
1.ª ordem do rio Neiva. A bacia hidrográfica deste rio cobre uma área de 242 km2 e a 
linha de água principal tem um desenvolvimento total de 46 km. Trata-se de uma linha 
de água integrada no ecótipo Rios do Norte de Média-Grande de Dimensão, onde a 
mineralização é reduzida, a temperatura média anual é baixa (cerca de 12 a 13ºC, em 
média) e precipitação média anual é relativamente elevada (cerca de 1200 mm). O 
escoamento médio anual varia de 300 a 800 mm (distância entre quartis), enquanto a 
amplitude térmica do ar e o coeficiente de variação de precipitação apresentam valores 
reduzidos, 10,2 e 0,28, respectivamente. 
 
Esta abundância de disponibilidades de recursos hídricos é, na quase totalidade de 
origem superficial, dado que as características hidrogeológicas da região determinam 
uma muito reduzida produtividade aquífera. Não obstante, é possível encontrar sistemas 
aquíferos com interesse local, com destaque para os depósitos aluvionares em ligação 
hidráulica com linhas de água permanentes, ou, ainda, as rochas cristalinas ou 
cristalofílicas, com permeabilidade fissural e maciços muito alterados com 
permeabilidade intersticial ou mista.  
 
No local do projecto, os níveis aquíferos instalados nos estratos arenosos dos depósitos 
quaternários apresentam muita reduzida produtividade. 
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8. FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE 

8.1 Introdução 

São chamados factores de qualidade do ambiente os factores do meio que directa ou 
indirectamente são utilizados pelas populações e que caracterizam a qualidade de vida 
na área em estudo. Tais factores são a qualidade do ar, ambiente sonoro, a qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas e indirectamente a qualidade dos solos. 
 
Nos subcapítulos subsequentes é apresentada a caracterização do estado actual do 
ambiente, no que se refere à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, qualidade 
do ar e ambiente sonoro. 
 

8.2 Qualidade da Água 

8.2.1 Considerações introdutórias  

Na sequência da publicação da DQA-Directiva Quadro da Água (Directiva 
n.º 2000/60/CE, de 23 de Outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho) e da sua 
subsequente transposição para ordem jurídica nacional (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro e Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março), operou-se um novo paradigma 
na gestão dos recursos hídricos, centrando-se no conceito de que todas as águas devem 
ser objecto de um elevado nível de protecção independentemente dos usos actuais e 
potenciais que lhes possam ser atribuídos, objectivando uma melhoria progressiva do 
estado de qualidade das águas superficiais e subterrâneas.  

Introduz-se um novo conceito de estado de qualidade das águas que integra não só a 
componente físico-química tradicional, mas também os estados ecológico e 
hidromorfológico, traduzidos por indicadores apropriados. É portanto assumido que a 
água para além de um recurso é também um elemento primordial para o suporte e 
funcionamento dos ecossistemas aquáticos e dos terrestres que com ele se relacionam. 

No âmbito da implementação da DQA, foi já efectuada a caracterização das regiões 
hidrográficas, que incluiu, entre outros aspectos, a definição de tipologias e delimitação 
das massas de água, estando neste momento em elaboração os Planos de Gestão das 
Bacias Hidrográficas (PGBH), incluindo a região sob administração da ARH do Norte, 
de acordo com o Despacho n.º 18202/2009, de 6 de Agosto. 

Os PGBH definirão, entre outros, o sistema de classificação do estado ecológico e do 
potencial ecológico e os objectivos ambientais de cada uma das massas de água 
classificadas, bem como as especificações técnicas para a sua monitorização. 

Seguidamente é apresentada a caracterização da qualidade das massas de água 
superficiais e subterrâneas presentes no local do projecto, no que respeita ao seu estado 
químico e tendo em atenção os usos existentes e potenciais dos recursos. 

A componente de qualidade ecológica que se indica no ponto 8.2.4 resulta da aplicação 
das metodologias preconizadas na DQA aos dados obtidos nos levantamentos de 2004 e 
2005 relativos ao exercício de intercalibração e determinação das condições de 
referência, levada a cabo pelo INAG. 
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8.2.2 Usos da água 

As necessidades totais de água na bacia do rio Neiva estimam-se em 14,7 hm3/ano, de 
acordo com os dados do Plano de Bacia Hidrográfico (PBH) do rio Lima, (INAG, 
2000). O uso consumptivo mais importante na bacia do rio Neiva é a rega, que utiliza 
cerca de 89% das necessidades globais de água, sendo a procura total afecta a este uso 
de 11 hm3 em ano médio. As necessidades para consumo humano representam 8% do 
total estimado e os restantes 3% repartem-se igualmente pela indústria e agropecuária. 

Com efeito, ao longo do vale do Neiva verifica-se um forte peso da agricultura de 
regadio, de pequena dimensão, utilizando preponderantemente águas de origem 
superficial ou de nascentes. As condições hidrogeológicas da bacia hidrográfica do rio 
Neiva não são favoráveis à captação de caudais significativos de água subterrânea, pelo 
que, em geral, só os sistemas locais de reduzida dimensão recorrem a este tipo de 
origem, normalmente através de poço ou mina.  

Os sistemas de abastecimento de água para consumo humano de maior dimensão 
utilizam águas de superfície, de que é exemplo, na bacia em apreço, a captação de 
Barroselas, no rio Neiva, que abastece a margem sul do concelho de Viana do Castelo, 
incluindo a freguesia de Alvarães, onde se situa o projecto. 

As freguesias limítrofes de Castelo do Neiva, S. Romão do Neiva, Vila Nova de Anha e 
parte de Darque são abastecidas a partir da captação de Areias de Vilar, no rio Cávado, 
o maior e mais importante sub-sistema de abastecimento de água da região Norte. 

No primeiro trimestre de 2010 entrou em funcionamento o subsistema de São Jorge, 
integrando a captação de Touvedo (rio Lima), que reforçou o abastecimento ao Vale do 
Neiva, entre outros concelhos (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e 
Viana do Castelo). 

Refira-se, por outro lado, que a jusante da área de influência do projecto em estudo não 
existem sistemas de captação superficial ou subterrânea. 

Em termos de usos não consumptivos, na bacia do rio Neiva referem-se as actividades 
recreativas com contacto directo ou não, como a prática balnear nas praias fluviais de 
Tregosa e de Fragoso e, ainda, actividades desportivas do tipo canyoning e canoagem. 

A piscicultura não tem expressão na área da bacia hidrográfica do rio Neiva, embora a 
pesca tenha forte tradição neste rio, especialmente da truta, mas também de barbo e 
enguia. Aliás, o rio Neiva comporta um troço classificado como águas piscícolas 
(salmonídeos), ao abrigo da Directiva n.º 78/659/CEE, designadamente entre a Nascente 
e a ponte de Além do Rio (Aviso do INAG n.º 12677/2000, de 23 de Agosto). 
 

8.2.2 Fontes de poluição 

O nível médio de atendimento na bacia do rio Neiva é de 58%, com sistemas de 
drenagem de águas residuais urbanas, e de 47%, com sistemas de tratamento. Os 
maiores níveis de atendimento registam-se no concelho de Esposende, com 93% da 
população com rede e 78% com sistema de tratamento, e no concelho de Viana do 
Castelo, com valores de 76% da população com rede e 63% com sistema de tratamento. 
Os níveis mais reduzidos de população atendida registam-se nos concelhos de Vila 
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Verde, 42% com rede e 11% com ETAR, e Ponte de Lima, com 32% da população com 
rede e 33% com sistema de tratamento (INE, 2008). 
 
Os valores relativamente baixos do atendimento nesta bacia justificam-se, em parte, 
pelo carácter significativamente disperso da população, mas também pela ainda 
incipiente infra-estruturação de alguns aglomerados importantes. 

Prevê-se um incremento nos níveis de atendimento nos concelhos que fazem parte da 
Região Hidrográfica n.º 1, com especial realce para os de características mais urbanas, 
dado que a acentuada aglomeração dispersa não justifica a execução de sistemas 
públicos completos de drenagem e tratamento de uma forma generalizada.  

O PBH do Rio Lima estima que na bacia do rio Neiva são produzidas, anualmente, 
cargas poluentes brutas da ordem das 175 t expressas como CBO5, 350 t expressas 
como CQO e 272 t como sólidos suspensos totais. 

As principais contribuições no domínio das águas residuais industriais são de indústrias 
do sector da fabricação de automóveis, da produção de vinho e azeite e da indústria 
alimentar, com respectivamente 28%, 24% e 18% da carga poluente bruta lançada na 
bacia do Neiva, em termos de CBO5. O PBH do rio Lima estima que as cargas tópicas 
de origem industrial descarregadas nesta bacia atinjam 76 t/ano em CBO5, 136 t/ano em 
CQO e 20 t/ano em sólidos suspensos totais. 

O projecto em apreço localiza-se em área industrial proposta, de acordo com o Plano 
Director Municipal de Viana do Castelo, adjacente à zona industrial (ZI) de Neiva. Esta 
ZI desenvolve-se numa área de 100 ha e integra unidades industriais dos mais diversos 
sectores, salientando-se a Lacoviana, no sector dos tratamentos de superfície, Linhares 
& Brito, no sector das malhas e confecções, a Sotrin, em tratamentos de madeira, a 
Bricor, em tintas, a Suavecel, no sector de fabricação de artigos de papel, e a Browning, 
no sector de fabricação de armas. 

A ZI do Neiva situa-se no sistema de drenagem de Viana do Castelo – Zona Industrial, 
prevendo-se que as águas residuais produzidas na futura unidade industrial sejam 
encaminhadas para a Estação Elevatória de Neiva, e daí para a ETAR deste sistema, 
com descarga do efluente tratado na ribeira de Anha. 

As lixeiras dos concelhos desta bacia hidrográfica estão encerradas e reabilitadas desde 
1998, a de Viana do Castelo, e desde 2000, as restantes. De referir ainda que na bacia do 
rio Neiva, próximo do local do projecto em apreço, se localiza o aterro da Resulima, 
com pré-tratamento e descarga das águas lixiviantes no sistema de Viana do Castelo – 
Zona Industrial. Este aterro está em fim de vida útil, prevendo-se o seu encerramento 
para 2011/2012. Os resíduos produzidos na área geográfica do sistema multimunicipal 
do Vale do Lima e Baixo Cávado passarão a ser depositados no aterro que irá ser 
construído no concelho de Barcelos, com localização ainda em discussão. 
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8.2.3 Qualidade das águas superficiais 

8.2.3.1 Enquadramento 

A qualidade da água do rio Neiva apresentou no período de 1995 a 2009 um quadro 
geral aceitável, embora com uma quebra acentuada entre 1999 e 2005, em Barroselas, 
quando os níveis de classificação atingiram patamares de Má e Muito Má Qualidade, 
nos termos da classificação global para usos múltiplos do INAG (Figuras IV.16 e 
IV.17). A contaminação relaciona-se com níveis reduzidos de oxigénio dissolvido e 
teores excessivos nos parâmetros microbiológicos, azoto e fósforo. A partir de 2006, a 
qualidade da água do rio Neiva experimentou uma melhoria, apresentando 
classificações de Bom e Razoável nestes últimos anos. 
 
Figura IV.16 – Qualidade da água no rio Neiva, em Barroselas, no período de 1995 a 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG 
Simbologia: 

 Classe A – Excelente 

  
 Classe B – Boa 

  
 Classe C – Razoável 

  
 Classe D – Má 

  
 Classe E – Muito Má 
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Figura IV.17 – Qualidade da água no rio Neiva, em Forjães, no período de 1995 a 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: INAG 
Simbologia: 

 Classe A – Excelente 

  
 Classe B – Boa 

  
 Classe C – Razoável 

  
 Classe D – Má 

  
 Classe E – Muito Má 

 
No que respeita ao estado ecológico da linha de água, não obstante se estar ainda numa 
fase inicial dos trabalhos tendentes a estabelecer as bases para uma avaliação ecológica 
das massas de água, o estudo realizado por Cortes e Ferreira em 20082 apresenta já uma 
pré-avaliação do estado ecológico de várias linhas de água no território nacional, com 
base nos levantamentos efectuados em 2004 e 2005 para a implementação da DQA, 
determinando uma classificação de Razoável e duas de Bom no rio Neiva. 
 
Por outro lado, de acordo com o estudo “Questões Significativas da Gestão da Água – 
Região Hidrográfica do Minho e Lima” (ARH Norte, 2009), a zona onde o projecto em 
apreço se insere está classificada como massa de água de transição, em dúvida, ou seja, 
trata-se de uma massa de água que poderá não cumprir os objectivos ambientais de 
protecção da água e melhoria da qualidade, a alcançar até 2015, tendo em consideração 
as pressões a que está sujeita. 
 

8.2.3.2 Avaliação detalhada 

a) Considerações metodológicas 

A avaliação da qualidade físico-química da água na área de análise será efectuada 
com base nos dados da Rede da Qualidade da Água (RQA) registados nas estações 
de Forjães e Barroselas, localizadas no rio Neiva (Figura IV.18), e referentes ao 
período de 2006 a 2009. 

                                                 
2 Cortes, R.M.V., Ferreira, M.T., 2008. Estado Ecológico das Massas de Água. A Situação em Portugal. Actas do 6.º Congresso 

Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água 
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Os resultados são apresentados em termos do cumprimento ou incumprimento do 
valor experimental, face aos valores legais fixados nos normativos nacionais 
(Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), designados pelo Valor Máximo Admissível 
(VMA) e para cada um dos usos da água previamente identificados em ponto 
anterior. 
 
Dada a impraticabilidade de considerar conjuntamente a totalidade dos parâmetros de 
qualidade da água, procedeu-se a uma selecção dos mesmos, em função do tipo de 
utilização da água. 
 

Figura IV.18 – Localização dos pontos de monitorização da qualidade da água superficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: INAG 

 
Assim, a cada uso da água associou-se um conjunto de parâmetros, considerados 
como mais limitativos dos usos e que dessem uma indicação geral da qualidade 
físico-química da água em questão, e que são os seguintes: 
 
• Águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 

humano  

− pH 
− Temperatura 
− Sólidos Suspensos Totais 
− Condutividade 
− Oxigénio dissolvido 
− Oxidabilidade 
− CBO5 
− CQO 

FORJÃES (04E/06)

BARROSELAS (04E/07)

Projecto           s/ escala 
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− Azoto amoniacal 
− Azoto Kjeldhal 
− Nitratos 
− Nitritos 
− Cloretos 
− Fósforo 
− Fosfatos 
− Sulfatos 
− Cianetos 
− Cádmio 
− Chumbo 
− Cobre 
− Crómio 
− Zinco 
− Detergentes 
− Coliformes totais 
− Coliformes fecais 
− Estreptococos fecais 

 
• Águas doces superficiais para suporte da vida aquícola - Águas piscícolas 

(Salmonídeos) 

− pH 
− Temperatura 
− Sólidos Suspensos Totais 
− Oxigénio dissolvido 
− CBO5 
− Azoto amoniacal 
− Nitritos 
− Compostos fenólicos 
− Hidrocarbonetos 
− Zinco 
− Cobre 
 
• Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) 

− pH 
− Sólidos Suspensos Totais 
− Condutividade 
− Nitratos 
− Cloretos 
− Sulfatos 
− Cádmio 
− Chumbo 
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− Cobre 
− Crómio 
− Zinco 
− Coliformes fecais 
 
A análise da qualidade actual dos cursos de água da área do empreendimento foi 
complementada pela avaliação global de qualidade, realizada segundo a metodologia 
de classificação de usos múltiplos proposta pelo INAG. De acordo com esta 
metodologia, a classificação materializa-se em cinco classes e dá informação 
qualitativa sobre os usos que potencialmente se podem considerar para o curso de 
água em avaliação. Os detalhes sobre a classificação estão incluídos no Anexo IV do 
Volume de Anexos. 
 

b) Apresentação e discussão dos resultados 

No Quadro IV.5 apresenta-se a classificação individual de cada parâmetro analisado 
e a classificação global nas estações de Barroselas e Forjães, nos dois últimos anos 
hidrológicos disponíveis, 2006/07 e 2007/08, em Forjães, e 2007/08 e 2008/09, em 
Barroselas.  
 
A qualidade da água no rio Neiva, no período analisado, pode considerar-se 
satisfatória, enquadrando-se, globalmente, na classe C – Razoável, em Barroselas, e 
na classe B – Boa, em Forjães. 
 
Os parâmetros responsáveis pela classificação são os indicadores de contaminação 
bacteriológica e os nitratos, em Forjães, e adicionalmente o cobre, em Barroselas, 
mas apenas no ano hidrológico de 2007/2008. 
 
Os restantes parâmetros classificaram-se na classe A – Excelente, ou seja 
correspondendo a uma situação isenta de poluição. Refere-se, como excepção, os 
valores de pH, com enquadramento na classe B, mas em relação, não com 
ocorrências poluentes, mas sim com as características intrínsecas do suporte 
geológico local, de características ácidas. 
 
Em termos da aptidão da qualidade da água do rio Neiva para utilizações 
qualitativamente mais exigentes (vd. Quadros IV.6 e IV.7), designadamente para 
suporte da vida piscícola (Salmonídeos), pode concluir-se que a situação é 
relativamente satisfatória, no que diz respeito aos parâmetros analisados nas estações 
avaliadas. Destaca-se, pela negativa, o parâmetro nitritos e a temperatura da água nos 
meses de procriação (Novembro a Fevereiro), em desconformidade com o VMA 
definido para este uso, quer na estação de Barroselas, quer na estação de Forjães. 
 
A qualidade da água para rega apresenta-se comprometida devido à contaminação 
bacteriológica, situação que se verifica nas duas estações de monitorização 
estudadas.  
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Quadro IV.5 – Classificação global da qualidade físico-química das águas do rio Neiva, em 
Forjães e Barroselas no período de 2006 a 2009 

Parâmetro 
Forjães (04E/06) Barroselas (04E/07) 

2006/2007 2007/2008 2007/2008 2008/2009 

pH B B B B 

Sólidos suspensos totais  A A A A 

Condutividade  A A A A 

Oxigénio dissolvido - - - - 

Oxidabilidade A - A A 

CQO A - C B 

CBO5 A A A A 

Manganês A - A A 

Ortofosfatos  A - A A 

Fósforo A A A A 

Azoto amoniacal (NH4)  A A A A 

Azoto Kjeldhal - - - A 

Nitratos  B - B B 

Cianetos  A - A A 

Arsénio A - A A 

Cádmio  A - - - 

Cobre  - - B A 

Crómio  A - A A 

Chumbo  A - - - 

Zinco  A A A A 

Mercúrio A - - - 

Compostos fenólicos  - - - A 

Detergentes (LAS)  A -   
Coliformes Fecais B - C B 

Coliformes Totais  B - C C 

Estreptococos Fecais  B - B B 

Avaliação Global B B C C 

Simbologia: 

 Classe A – Excelente 

  
 Classe B – Boa 

  
 Classe C – Razoável 

  
 Classe D – Má 

  
 Classe E – Muito Má 
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Quadro IV.6 – Qualidade físico-química da água do rio Neiva para várias utilizações, nos anos hidrológicos 2006/2007 e 2007/2008 - Estação de Forjães (04E/06) 

Parâmetros Número de 
Amostras Máximo Mínimo Média Desvio 

Padrão 

Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98) 
Águas destinadas à produção 

de água para consumo 
humano  

Águas Piscícolas 
(Salmonídeos) Águas para Rega 

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 
pH 24 6,9 6 6,5 0,2 A2 A2 C C C C 

Temperatura (ºC) 23 20 5 13 4 A1 A1 C NC — — 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 23 12,2 2 3,2 2,3 A1 A1 C C C C 

Condutividade (µS/cm) 24 99,3 24 83,8 14,5 A1 A1 — — C C 

Oxigénio dissolvido (mg/l) 24 12 8,3 9,70 1,00 — — C C — — 

Oxidabilidade (mg/l) 5 3,6 1,9 2.4 0,7 — — — — — — 

CQO (mg/l) 5 10 10 10 0 <A3 — — — — — 

CBO5 (mg/l) 23 2,1 2 2,0 0,0 A1 A1 C C — — 

Fósforo total (mg/l) 16 0,37 0,025 0,090 0,083 — — — — — — 

Fosfatos (P2O5) (mg/l) 5 0,35 0,06 0,15 0,13 A1 — — — — — 

Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 16 0,31 0,04 0,09 0,07 A2 A2 C C — — 

Azoto Kjeldahl (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Nitratos (mg/l) 5 13,5 8,1 11,4 2,0 A1 — — — C — 

Nitrito (mg/l) 23 0,04 0,01 0,018 0,008 — — NC NC — — 

Sulfatos (mg/l) — — — — — — — — — C C 

Cianetos (mg/l) 1 0,01 0,01 0,01 - A1 — — — — — 

Cloretos (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Detergentes (LAS) (mg/l) 3 0,075 0,075 0,075 0 A1 — — — — — 

Cobre (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Cádmio (mg/l) 1 0,0005 0,0005 0,0005 — A1 — — — C — 

Chumbo (mg/l) 1 0,002 0,002 0,002 — A1 —   C — 

Crómio (mg/l) 1 0,005 0,005 0,005 — A1 — — — C — 

Zinco (mg/l) 16 0,17 0,01 0,10 0,08 A1 A1 C C C C 

Coliformes fecais (NMP/100 ml) 5 1700 185 545 648 A2 A2 — — NC — 

Coliformes totais (NMP/100 ml) 5 7000 791 2512 2657 A2 A2 — — — — 

Estreptococos fecais (NMP/100 ml) 3 228 24 135 103 A2 — — — — — 

Fonte: INAG 
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Quadro IV.7 – Qualidade físico-química da água do rio Neiva para várias utilizações, nos anos hidrológicos 2007/2008 e 2008/2009. Estação de Barroselas (04E/07)  

Parâmetros Número de 
Amostras Máximo Mínimo Média Desvio 

Padrão 

Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98) 
Águas destinadas à produção 

de água para consumo humano 
Águas Piscícolas 
(Salmonídeos) Águas para Rega 

2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008 2008/2009 
pH 23 6,8 5,9 6,4 0,3 A2 A2 NC C C C 

Temperatura (ºC) 24 19 8 13,7 3,8 A1 A1 NC NC — — 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 24 46,6 2 4,9 9,2 A1 A1 C C C C 

Condutividade (µS/cm) 23 90 51 78 8 A1 A1 — — C C 

Oxigénio dissolvido (mg/l) 24 10,7 8,4 9,5 0,7 — — C C — — 

Oxidabilidade (mg/l) 24 24,8 1,9 3,2 4,7 — — — — — — 

CQO (mg/l) 20 33 10 16 10 A3 < A3 — — — — 

CBO5 (mg/l) 23 4 2 2 1 A1 A1 C C — — 

Fósforo total (mg/l) 20 0,1 0,025 0,081 0,033 — — — — — — 

Fosfatos (P2O5) (mg/l) 20 0,22 0,06 0,08 0,04 A1 A1 — — — — 

Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 20 0,34 0,03 0,08 0,08 A2 A2 C C — — 

Azoto Kjeldahl (mg/l) 3 0,5 0,5 0,5 0 — A1 — — — — 

Nitratos (mg/l) 23 12,2 4,6 9,5 1,5 A1 A1 — — C C 

Nitrito (mg/l) 23 0,05 0,01 0,01 0,01 — — NC NC — — 

Sulfatos (mg/l) 10 15,53 5 8,5 3,0 A1 A1 — — C C 

Cianetos (mg/l) 4 0,03 0,01 0,025 0,01 A1 A1 — — — — 

Cloretos (mg/l) 23 13,4 6,9 11,1 1,5 A1 A1 — — C C 

Detergentes (LAS) (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Cobre (mg/l) 10 0,067 0,004 0,025 0,029 < A3 A1 C C C C 

Cádmio (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Chumbo (mg/l) — — — — — — — — — — — 

Crómio (mg/l) 4 0,17 0,005 0,049 0,081 < A3 < A3 — — C C 

Zinco (mg/l) 20 0,56 0,01 0,15 0,12 A1 A1 C C C C 

Coliformes fecais (NMP/100 ml) 24 10000 26 1074 2670 A3 A2 — — NC NC 

Coliformes totais (NMP/100 ml) 24 40000 26 3559 8408 A3 A3 — — — — 

Estreptococos fecais (NMP/100 ml) 12 720 1 110 208 A2 A2 — — — — 

 Fonte: INAG 
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Quanto à adequabilidade da água do rio Neiva para produção de água para consumo 
humano, verifica-se que os parâmetros críticos são os que caracterizam a poluição 
bacteriológica, classificando-se, quanto a estes, nas classes A2 e A3.  
 
Em Barroselas, onde se localiza uma captação de água para abastecimento público, 
verifica-se, para além da contaminação bacteriológica, valores de crómio e cobre e 
também de CQO que enquadram a qualidade desta água na classe A3. 
 
O azoto amoniacal integra-se na classe A2, em ambas as estações de monitorização, 
indiciando um grau moderado de contaminação por águas residuais urbanas. 
 
Também os valores de pH, nas duas estações, se situam na classe A2, pese embora tal 
situação se relacionar com as características geoquímicas das formações da área em 
análise e não com poluição de origem antropogénica, como já referido a propósito da 
avaliação de outros usos. 
 

8.2.3.2 Águas subterrâneas 

De acordo com a caracterização apresentada no capítulo referente à hidrogeologia da 
área em estudo, os sistemas aquíferos presentes são do tipo descontínuo, com 
permeabilidade granular, instalados em depósitos de terraços fluviais do Plio-
Plistocénico, ou com permeabilidade fissural em rochas cristalinas ou cristalofílicas, ou, 
ainda, com permeabilidade intersticial ou mista em maciços rochosos muito alterados.  
 
A composição iónica das águas subterrâneas reflecte os constituintes da rocha por onde 
ela circula, sendo reveladora, por um lado, do maior ou menor percurso desde a área de 
alimentação até à zona de descarga natural ou de extracção ou, por outro, da acção de 
fenómenos modificadores.  
 
As águas destas formações caracterizam-se, em geral, por baixa mineralização e dureza, 
predominando as fácies cloretada sódica e, com alguma frequência, cloretada sódico-
magnesiana, bicarbonatada magnesiana e bicarbonatada e/ou cloretada magnesiana. 
 
No que respeita à adequabilidade do recurso para a produção de água para consumo 
humano, é frequente o valor de pH se situar fora do limite mínimo da gama admissível, 
não sendo esta situação atribuível a factores antropogénicos, mas às características 
geoquímicas das formações que suportam os sistemas aquíferos. 
 
No Quadro IV.8 mostram-se as estatísticas da qualidade das águas do Maciço Antigo 
Indiferenciado (A0), no período 2007/2010, que sustentam a análise que se apresenta 
seguidamente. Na Figura IV.19 indica-se a localização dos furos de controlo. 
 
Os nitratos apresentaram 8 valores em 9 acima do Valor Máximo 
Recomendável (VMR) para este uso, embora sem nenhuma ocorrência acima do Valor 
Máximo Admissível (VMA). Também o azoto amoniacal registou 2 valores em 7 acima 
do VMR, igualmente sem excedências do VMA. 
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No que respeita aos metais, registaram-se situações de ultrapassagem do VMR para o 
mercúrio e para o zinco (1 em 2 valores) e desrespeito pelo VMA do parâmetro cobre 
em 1 medição num total de 2. 
 
A adequabilidade destas águas para a rega é em geral boa, embora se tenham registado 
excedências do VMR para este uso nos parâmetros cobre e zinco (1 registo num total 
de 2), no período analisado. Por outro lado, de acordo com a classificação do “USA 
Salinity Laboratory Staff”, as massas de água da área em análise enquadram-se na 
classe C1S1, pelo que apresentam baixa acção salinizante e alcalizante sobre os solos. 
 

Figura IV.19 – Localização dos pontos de monitorização da qualidade da 
água subterrânea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG 
 

8.2.4 Evolução da situação de referência sem o projecto 

Por via dos investimentos que estão previstos a nível do saneamento básico na bacia do 
Lima/Neiva, a qualidade da água neste rio deverá sofrer uma melhoria qualitativa 
substancial, materializada principalmente nos parâmetros bacteriológicos e de carga 
orgânica. 
 

- Local do Projecto      s/escala 



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da Fortissue – Relatório 
IV-82 

Quadro IV.8 – Dados estatísticos da qualidade físico-química da água no sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado (A0), no período 2007-2010 (furos 40/N2 e 40/N3) 

Parâmetro Unidades N.º Amostras Máximo Mínimo  Média 
Desvio 
Padrão 

Decreto-Lei n.º 236/98 
Coluna A1 do Anexo I  

(Águas Subterrâneas Destinadas ao 
Consumo Humano) 

Anexo XVI do DL 236/98 (rega) 

< VMR >VMR< 
VMA 

> VMA < VMR >VMR< 
VMA 

> VMA 

pH Escala Sorensen 10 7 5,9 6,7 0,4 8 2  8 2 0 
Temperatura ºC 11 19 10 15 3 11 0 0 - - - 
Condutividade µS/cm, a 20ºC 4 542 515 526 13 4 0  4 0  
Sólidos suspensos totais mg/l O2 - - - - - - - - - - - 
Dureza total (mg CaCO3 /l) - - - - - - - - - - - 
Oxigénio Dissolvido mg/l 9 11,3 6,4 8,8 1,9 - - - - - - 
Carbono orgânico total (mg/l) 1 4,9 4,9 4,9  - - - - - - 
Nitrato Total (em NO3)  (mg/l) 9 49,8 5,6 37,7 13,4 1 8 0 9 0  
Nitrito Total (em NO2) (mg/l) - - - - - - - - - - - 
Amónia Total (em NH4)  (mg/l) 7 0,24 0,03 0,08 0,08 5 2  - - - 
Azoto Kjeldahl (em N) (mg/l) - - - - - - - - - - - 
Ortofosfato Total (em P2O5)  (mg/l) 9 0,122 0,05 0,082 0,032 9 0  - - - 
Sulfato (em SO4) (mg/l) 2 24 15,9 20,0 5,7 2 0 0 2 0  
Cloreto  (mg/l) 9 47 5 36 12 9 0  9 0  
Cianeto  (mg/l) 2 0,03 0,01 0,02 0,014  2 0 - - - 
Ferro dissolvido  (mg/l) 2 0,025 0,004 0,0145 0,014849 2 0 0 2 0  
Manganês total  (mg/l) 2 0,0075 0,005 0,0063 0,0018 2 0  2 0  
Alumínio  (mg/l) - - - - - - - - - - - 
Cádmio total  (mg/l) 3 0,001 0,0005 0,0007 0,0003 3 0 0 3 0 0 
Cobre total  (mg/l) 2 1 0,0096 0,5048 0,7003 1 0 1 1 1 0 
Chumbo total  (mg/l) 1 0,002 0,002 0,002 -  1 0 1 0 0 
Mercúrio total (mg/l) 1 0,001 0,001 0,001 - 0 1 0 - - - 
Crómio total (mg/l) 2 0,01 0,005 0,008 0,004  2 0 2 0 0 
Zinco total  (mg/l) 2 2,8 0,17 1,49 1,86 1 1 0 1 1 0 
Hidrocarbonetos dissolvidos (mg/l) 1 0,002 0,002 0,002 -  1 0 - - - 
Coliformes Fecais  (NMP/100ml) 11 1 0 0,2 0,4 11 0  11 0  
Estreptococos Fecais (NMP/100ml) 11 1 0 0,1 0,3 11 0  - - - 

Fonte: INAG/SNIRH 

. VMR ............................ Valor máximo recomendável 

. VMA ............................ Valor máximo admissível 
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8.2.5 Síntese 

A qualidade físico-química das águas superficiais do rio Neiva sofreu uma evolução 
positiva no último quinquénio, tendo transitado de uma qualificação de Má e Muito Má 
Qualidade para a classificação de Bom e Razoável. Os parâmetros que ainda são 
merecedores de atenção são as concentrações em microrganismos patogénicos e 
nutrientes. 
 
As águas subterrâneas são de boa qualidade, aptas a produzir água para consumo 
humano, embora apresentem, de uma forma geral, valores de pH que se situam foram 
do limite inferior da gama admissível e teores de nitratos acima do valor recomendável 
para produção de água para consumo humano. Em termos da aptidão para a rega, a 
maioria das águas captadas enquadra-se na classe mais favorável. 
 
A avaliação preliminar do estado ecológico do rio Neiva determina uma classificação de 
Razoável e duas de Bom para três troços de rio desta massa de água superficial. 
 

8.3 Qualidade do Ar 

8.3.1 Introdução 

O objectivo do presente capítulo é a caracterização da situação existente, em termos de 
qualidade do ar, a nível regional e na zona envolvente do local proposto para a Fábrica 
de Papel, no concelho de Viana do Castelo. 
 
A metodologia de abordagem deste descritor ambiental baseia-se nas seguintes linhas 
principais: 
 

• Enquadramento legislativo; 

• Reconhecimento do local do projecto e da área envolvente; 

• Inventariação de fontes poluidoras e sua localização face ao local de implantação 
do projecto; 

• Caracterização da qualidade do ar. 
 

8.3.2 Enquadramento legislativo 

O quadro regulamentar aplicável à dispersão das emissões gasosas e qualidade do ar, no 
âmbito do projecto em estudo, é constituído pelos seguintes instrumentos: 
 

• Portaria n.º 675/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão de 
aplicação geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-
Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril;  

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão 
(VLE) aplicáveis às instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril;  
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• Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, que define os limiares de poluentes 
atmosféricos que determinam os regimes de monitorização aplicáveis às fontes 
fixas de emissão; 

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, que define as regras para o cálculo da 
altura de chaminés; 

• Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e 
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera; 

• Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, o qual transpõe a Directiva 
n.º 2002/3/CE, relativa ao Ozono no ar ambiente; 

• Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que transpõe a Directiva 
n.º 1999/30/CE, relativa a valores limite para o Dióxido de Enxofre, Dióxido de 
Azoto e Óxidos de Azoto, Partículas em Suspensão e Chumbo no ar ambiente, 
bem como a Directiva n.º 2000/69/CE, relativa a valores limite para o Benzeno e 
Monóxido de Carbono no ar ambiente; 

• Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, que fixou, até 31 de Dezembro de 2009, os 
valores limite e guia no ambiente para o Dióxido de Azoto. 

• Do articulado regulamentar, estabelecido nos diplomas acima referidos, 
salientam-se os seguintes aspectos, de particular importância para o objectivo do 
presente estudo: 

− Características das chaminés, quanto à altura e tipo de construção; 

− Valores limite de emissão de poluentes; 

− Efeitos da dispersão de poluentes na qualidade do ar envolvente; 

− Valores limite e guia de poluentes na qualidade do ar envolvente; 

− Regimes de monitorização. 
 
���� Chaminés 

As características das chaminés são regulamentadas através dos artigos 30.º a 32.º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004 e a metodologia do cálculo da altura das chaminés através 
da Portaria n.º 263/2005. No entanto, a entidade coordenadora do licenciamento 
pode, mediante requerimento do operador e de acordo com o parecer prévio da 
CCDR competente, aprovar uma altura diferente para as chaminés, tomando em 
consideração as condições processuais, os parâmetros meteorológicos e os obstáculos 
à difusão da pluma de gases. 
 
O artigo 2.º e o Anexo II da Portaria n.º 263/2005, em concordância com o artigo 
31.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, definem as situações em que é necessária a 
realização de estudos de dispersão de poluentes atmosféricos para o cálculo da altura 
adequada das chaminés. 

 
���� Valores limite de emissão (VLE) 

As chaminés da instalação deverão cumprir integralmente os VLE definidos nas 
Portarias n.º 675/2009 e n.º 677/2009, ambas de 23 de Junho, respectivamente. 
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���� Efeitos na qualidade do ar envolvente e valores aplicáveis de poluentes 

Quanto ao efeito da dispersão dos poluentes na qualidade do ar envolvente, a alínea 6 
do artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, estabelece que “sempre que se verificar 
que as emissões de uma instalação conduzem a uma violação dos valores limite da 
qualidade do ar, o operador fica obrigado a adoptar as medidas adicionais de redução 
das emissões que lhe foram fixadas”.  
 
Em termos da qualidade do ar, os valores limite aplicáveis ao NOx, como NO2, até 
31 de Dezembro de 2009, são os que estão indicados no Anexo I da Portaria 
n.º 286/93 (Quadro IV.9) e os valores limite aplicáveis ao SO2, Partículas em 
Suspensão (PM10) e NO2 (a partir de 1 de Janeiro de 2010) são os constantes dos 
Anexos I e III do Decreto-Lei n.º 111/2002 (Quadro IV.10). Em relação ao Ozono, 
são aplicáveis os valores definidos nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 320/2003 
(Quadro IV.11).  

 
Quadro IV.9 – Valores limite e valores guia da qualidade do ar (µg/m³), em vigor 

até 31 de Dezembro de 2009 (Portaria n.º 286/93) 

Tipo de poluente 
Valores limite Valores guia 

P98 P50 P98 

NO2 200 50 135 

P – Percentil calculado a partir dos valores horários 

 
Quadro IV.10 – Valores limite e valores guia da qualidade do ar (µµµµg/m3), conforme 

Decreto-Lei n.º 111/2002 

Tipo de poluente 
Valores limite para protecção da saúde humana (µµµµg/m3) 
Horário  
 (1 hora) 8 horas Diário  

(24 horas) 
Anual  

(ano civil) 
SO2 350(1) – 125(2) – 
NO2 200(3),(8) – – 40(9) 

Partículas (PM10) *
(4) – – 50(5) 40 

Partículas (PM10) *
(6) – – 50(5),(10) 20(7),(11) 

Chumbo – – – 0,5 
Benzeno – – – 5 

CO – 10 000 – – 
 

(1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (5) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil 
(2) Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil (6) 2ª fase 
(3) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil (7) Valor a não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil 
(4) 1ª fase  
(8) Margem de tolerância: 80 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16-Abr-2002), devendo sofrer uma redução, a 

partir de 1-Jan-2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1-Jan-2010 
(9) Margem de tolerância: 16 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16-Abr-2002), devendo sofrer uma redução, a 

partir de 1-Jan-2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1-Jan-2010 
(10) Margem de tolerância: a calcular, em função dos dados, de modo a ser equivalente ao valor limite da 1ª fase 
(11) 50% em 1-Jan-2005, devendo, depois, sofrer uma redução de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 

0% em 1-Jan-2010 
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Quadro IV.11 – Valor alvo, limiar de informação e limiar de alerta para o Ozono, 
conforme Decreto-Lei n.º 320/2003 

Descrição Período considerado Valor limite ( µµµµg/m3) 

Valor alvo para protecção da saúde 
humana 

Valor máximo das 
médias octo-horárias 

120 (a não exceder mais 
de 25 dias por ano) 

Limiar de informação à população 1 hora 180 
Limiar de alerta à população 1 hora 240 

 
De salientar que os novos valores limite, de acordo com o Decreto-Lei n.º 111/2002, em 
termos de protecção da saúde humana, entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2005, no 
que concerne a SO2, Partículas em Suspensão (PM10) e Chumbo (Pb), e os valores 
limite de NO2 e de Benzeno (C6H6) entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2010. 
 
No que respeita aos poluentes indicados, também entraram em vigor os valores limite 
de 20 µg/m³ para o SO2, relativo à protecção dos ecossistemas (ano civil e período de 
Inverno, ou seja, de 1 de Outubro a 31 de Março), de 30 µg/m³ para o NOX, relativo à 
protecção da vegetação (ano civil) e de 10 mg/m3 para o CO, relativo à protecção da 
saúde humana (valor máximo diário das médias de 8 horas). 
 

8.3.3 Enquadramento da instalação 

A Fábrica de Papel da FORTISSUE situar-se-á na Zona Industrial de Alvarães, 
freguesia de Alvarães, concelho de Viana do Castelo, a cerca de 8 km a SSE de Viana 
do Castelo. 
 
A Zona Industrial de Alvarães, onde se prevê a implantação do projecto, situa-se no 
espaço compreendido entre a Estrada Nacional 103 e a A28, a nascente da actual Zona 
Industrial do Neiva. Esta zona foi objecto do “Estudo Urbanístico para a UOPG N.º 55 - 
Zona Industrial de Alvarães”, constituindo, de acordo com o referido estudo, uma 
proposta de ampliação da zona industrial do Neiva, já existente. 
 
O local de implantação do projecto é, assim, enquadrado pela Zona Industrial do Neiva 
e pela auto-estrada A28, apresentando uma área de implantação de 10 ha, com 3 ha de 
área de construção. 
 
A Zona Industrial do Neiva ocupa uma área de cerca de 100 ha e nela estão instalados 
cerca de 70 estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, destacando-se, no 
que se refere aos estabelecimentos industriais, os sectores da fabricação de artigos de 
papel (uso doméstico e sanitário), da fabricação de componentes para a indústria 
automóvel (cablagem), do tratamento e revestimento de metais (lacagem de alumínio), 
da indústria da madeira (serração), da fabricação de artigos de borracha (vedantes), da 
fabricação de produtos de betão (betão pronto) e da fundição. 
 
As principais fontes de poluição na envolvência do local são, assim, as unidades 
industriais que ocupam a Zona Industrial do Neiva e o tráfego automóvel ocorrente na 
A28. 
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Estima-se, mesmo assim, que a influência das emissões decorrentes das fontes móveis 
seja pouco significativa em face dos níveis de emissões decorrentes das unidades 
industriais vizinhas. 
 

8.3.4 Qualidade do ar na região 

Na envolvente alargada do local do projecto, a cerca de 19 km do mesmo, existe a 
estação de medição da qualidade do ar de Senhora do Minho, de tipo de ambiente rural 
e influência “fundo”.  
 
Apresenta-se, seguidamente, a avaliação da qualidade do ar na região, com base nos 
dados de 2009 da referida estação. 
 
a) Dióxido de Enxofre (SO2) 

Os dados estatísticos referentes à monitorização de SO2, em 2009, na estação de 
Senhora do Minho, apresentam-se no Quadro IV.12. 
 

Quadro IV.12 – Monitorização de SO2 (dados estatísticos) em 2009 

Parâmetro Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Valor de Inverno 
(base horária) 

Eficiência (%) 90,6 90,4 84,2 
Dados Validados (n.º)  7938 330 3677 

Média (µg/m3) 1,1 1,1 1,3 

Máximo (µg/m3) 30 4,3 9 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
No Quadro IV.13 apresentam-se os resultados relativos ao limiar de alerta e à 
protecção da saúde humana, de acordo com os requisitos do Anexo I do Decreto-Lei 
n.º 111/2002.  
 

Quadro IV.13 – Monitorização de SO2 (limiar de alerta e protecção da saúde humana) em 2009 

Designação 
Valor limite 

(µµµµg/m3) 

Excedências 
permitidas 

(horas/ dias) 

N.º de Excedências 
(horas/dias) 

Limiar de alerta  
(medido em 3 horas consecutivas) 

500 − 0 

Protecção da saúde humana (base horária) 350 24 0 

Protecção da saúde humana (base diária) 125 3 0 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
Verifica-se, assim, no que respeita ao SO2, que os valores de concentração são muito 
inferiores aos valores limite, não tendo ocorrido excedências aos valores limite de 
base horária e de base diária, em 2009.  
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b) Óxidos de Azoto (NO2)  

No Quadro IV.14 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de NO2, 
em 2009. 
 

Quadro IV.14 – Monitorização de NO2 (dados estatísticos) em 2009 

Parâmetro Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Eficiência (%) 90,7 90,4 
Dados Validados (n.º)  7947 330 

Média (µg/m3) 4,1 4,1 

Máximo (µg/m3) 102,1 12,0 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
No Quadro IV.15 mostram-se os resultados obtidos, relativos ao limiar de alerta e à 
protecção da saúde humana, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 111/2002. 
 

Quadro IV.15 – Monitorização de NO2 (limiar de alerta e protecção da 
saúde humana) em 2009 

Designação 
Valor limite  

(µµµµg/m3) 

Excedências 
permitidas 

(horas/ dias) 

N.º de 
Excedências 
(horas/dias) 

Limiar de alerta  
(medido em 3 horas consecutivas) 

400 − 0 

Protecção da saúde humana VL+MT  
(base horária) 

210 18 0 

. VL – Valor limite: 200 µg/m3 

. MT– Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (80 µg/m3 no ano 2002 e 0 µg/m3 no ano 2010) 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
Por último, no Quadro IV.16 apresentam-se os resultados obtidos relativos à 
protecção da saúde humana, de base anual, de acordo com os requisitos da Portaria 
n.º 286/93 e do Decreto-Lei n.º 111/2002. 
 

Quadro IV.16 – Monitorização de NO2 (protecção da saúde humana – base anual) em 2009 

Designação 
Valor limite 

(µµµµg/m3) Valor obtido (µµµµg/m3) 

Percentil 98  
(valores horários obtidos durante o ano) 

200 11,6 

Base anual VL+MT 42 4,1 
. VL – Valor limite: 40 µg/m3 
. MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (16 µg/m3 no ano 2002 e 0 µg/m3 no 

ano 2010)   

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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No que respeita ao NO2, verificaram-se valores de concentração muito abaixo dos 
limites da legislação aplicável. 
 

c) Partículas < 10 µm (PM10) 

No Quadro IV.17 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de 
Partículas PM10, em 2009. 
 

Quadro IV.17 – Monitorização de Partículas PM10 (dados estatísticos) em 2009 

Parâmetro Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Eficiência (%) 78,3 77,0 
Dados Validados (n.º)  6858 281 
Média (µg/m3) 15,9 16,0 
Máximo (µg/m3) 152 68,5 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
No Quadro IV.18 apresentam-se os resultados obtidos relativos à protecção da saúde 
humana, de base diária e base anual, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 111/2002. 
 
Quadro IV.18 – Monitorização de Partículas PM10 (protecção da saúde humana – base 

diária e base anual) 

Designação 
Valor limite 

(µµµµg/m3) 
Excedências 

permitidas (dias) 
N.º de 

Excedências (dias) 
Valor obtido 

(µg/m3) 

Base diária VL+MT 50 35 1  

Base anual VL+MT 40 - - 16 

. VL – Valor limite: 40 µg/m3 

. MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (4,8 µg/m3 no ano 2002 e 0 µg/m3 no 
ano 2005)  
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 
Os dados estatísticos mostram que as concentrações de partículas alcançaram valores 
médios a elevados, tendo-se registado uma excedência nos valores de base diária 
referentes a protecção da saúde humana. 
 

d) Ozono (O3) 

No Quadro IV.19 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de O3, 
em 2009. 
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Quadro IV.19 – Monitorização de Ozono (O3) (dados estatísticos) em 2009 

Parâmetro Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Eficiência (%) 88,9 88,9 
Dados Validados (n.º)  7790 7791 
Média (µg/m3) 60,9 60,9 
Máximo (µg/m3) 149 123,3 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
No Quadro IV.20 apresentam-se os resultados obtidos relativos ao limiar de alerta e à 
protecção da saúde humana, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 320/2003. 
 
Quadro IV.20 – Monitorização de O3 (Protecção da saúde humana: limiar de alerta e de 

informação à população, valor alvo) em 2009 

Designação 
Valor limite  

(µµµµg/m3) 
Excedências 
permitidas 

Nº de 
Excedências 

Limiar de alerta à população 240 - 0 
Limiar de informação à população 180 - 0 
Valor alvo 120 25 1 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
 
De acordo com os valores medidos, verificou-se uma excedência relativamente ao 
valor alvo (120 µg/m3), inferior ao máximo permitido, de 25. 
 

8.3.5 Emissão de poluentes 

Não é conhecida a emissão de poluentes na envolvente do projecto, mas admite-se que, 
atendendo ao tipo de indústrias existentes na vizinha Zona Industrial do Neiva, ocorram 
emissões essencialmente de COV, NOx e partículas. 
 

8.3.6 Evolução da situação de referência sem projecto 

Na ausência de projecto, ou seja, na alternativa zero, a qualidade do ar na zona de 
referência dever-se-á manter sensivelmente dentro das condições actuais. 
 

8.3.7 Síntese 

O local da futura Fábrica de Papel está localizado a cerca de 8 km a SSE de Viana do 
Castelo, na Zona Industrial de Alvarães, freguesia de Alvarães, concelho de Viana do 
Castelo. 
 
Contígua à futura instalação, encontra-se a zona industrial do Neiva, onde estão 
instalados cerca de 70 estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, que se 
estima sejam fonte de emissões de COV, NOx e partículas. 
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De acordo com os dados da estação de medição da qualidade do ar de Senhora do 
Minho, a qualidade do ar na região é boa, apenas se verificando um número diminuto de 
excedências no poluente partículas (PM10) e no ozono.  
 

8.4 Ambiente Sonoro 

8.4.1 Introdução 

Do ponto de vista humano, a exposição ao ruído ambiente poderá ocasionar 
consequências nefastas na saúde humana, bem como efeitos psicológicos e sociais. 
Poder-se-á então considerar que o ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo 
às comunicações verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos 
extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas extra-auditivas. 
 
Estes aspectos deverão ser acautelados em fase de prevenção, tendo em conta os custos 
económicos que a sua correcção pode implicar. 
 
O controlo do ruído ambiente tem como objectivos primordiais proteger a população 
dos ruídos indesejáveis que causam perturbação nas suas actividades diárias e prevenir 
o crescente aumento do ruído ambiente que se poderá traduzir numa diminuição da 
qualidade de vida. 
 
Deste modo, é objectivo deste capítulo efectuar a caracterização sonora da envolvente à 
área proposta para a instalação da Fábrica de Papel, caracterização a qual constitui 
assim, a situação de referência do projecto em análise. 
 
A abordagem de caracterização deste descritor seguiu as seguintes linhas de orientação: 
 

• Enquadramento legal; 

• Caracterização do local do projecto e área envolvente incluindo inventariação de 
fontes de ruído e receptores sensíveis; 

• Identificação do zonamento acústico local, tendo em conta o definido no Plano 
Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo; 

• Caracterização do ambiente sonoro envolvente ao local do projecto. 
 

8.4.2 Enquadramento legal 

Em termos legais, o regime de prevenção e controlo do ruído encontra-se estabelecido 
no Regulamento Geral de Ruído (RGR), o qual é parte integrante do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 
16 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 
 
O supracitado diploma institui o princípio de que a prevenção da poluição sonora e a 
promoção da qualidade de vida dos cidadãos devem estar consubstanciadas nos 
instrumentos de planeamento territorial, através da distribuição adequada do uso e das 
funções desse mesmo território, em especial das funções de habitação, trabalho e lazer. 
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De acordo com o mesmo diploma, os planos municipais de ordenamento do território 
deverão ser elaborados, alterados ou revistos, de forma a atribuírem uma classificação 
acústica por zonas às áreas do território sob a sua administração. 
 
A classificação referida é, pois, da responsabilidade e competência das câmaras 
municipais, devendo, na sua definição e limitação, ser garantido o seguinte:  
 
i) as “zonas sensíveis” - áreas vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, 
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno, 
não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor constante 
do Quadro IV.21. 

ii) as  “zonas mistas” - áreas (existentes ou planeadas) cuja ocupação seja afecta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas 
sensíveis, não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor 
constante do Quadro IV.21. 

 
Os receptores sensíveis isolados, não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes 
na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 
correspondentes valores limite de exposição fixados no Quadro IV.21. 
 
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação dos valores 
limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite indicados no 
Quadro IV.21. 

Quadro IV.21 – Níveis sonoros máximos admissíveis 
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) 

Indicador de 
Ruído3 

Níveis Sonoros Máximos 
Zonas Mistas Zonas Sensíveis Zona Não Classificadas 

L den 65 55 63 
L n 55 45 53 

 
A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes de zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis 
isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite acima indicados e ao 
cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 

                                                 
3 (Lden) é o «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno», expresso em dB(A); 

(Ld) ou (Lday) é o «Indicador de ruído diurno», expresso em dB(A); 
(Le) ou (Levening) é o «Indicador de ruído do entardecer», expresso em dB(A); 
(Ln) ou (Lnight) é o «Indicador de ruído nocturno», expresso em dB(A). 
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diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 
 
O critério de incomodidade não se aplica, em qualquer período de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), ou 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção 
igual ou inferior a 27 dB(A). 
 

8.4.3 Caracterização do local do projecto e área envolvente 

A Fabrica de Papel da FORTISSUE localizar-se-á na Zona Industrial de Alvarães, 
freguesia de Alvarães, no concelho e distrito de Viana do Castelo.  
 
O local onde está prevista a instalação desta unidade industrial situa-se em área contígua 
à Zona Industrial do Neiva, com as seguintes confrontações: 
 

• A Norte, uma zona florestal e algumas habitações isoladas, uma das quais possui 
associada uma oficina de automóveis; 

• A Sul, a rua dos Cruzeiros (EM543) e uma zona florestal; 

• A Este, a A28, uma zona florestal e algumas habitações isoladas; 

• A Oeste, a EN103 e a Zona Industrial do Neiva. 
 
Na Figura IV.20 pode ser verificado o enquadramento espacial do local de implantação 
da unidade industrial e nas Fotos IV.1 a IV.4 a caracterização fotográfica da envolvente. 
 

Figura IV.20 – Enquadramento da área de implantação do projecto e sua envolvente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: GoogleEarth 
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Legenda:  

Local de implantação da unidade industrial 

Posição dos registos fotográficos das Fotos IV.1 a IV.4  4 
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Foto IV.1 – Enquadramento da área de implantação do projecto – Confrontação Norte 
(posição fotográfica 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.2 – Enquadramento da área de implantação do projecto – Confrontação Sul 
(posição fotográfica 2) 
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Foto IV.3 – Enquadramento da área de implantação do projecto – Confrontação Este 
(posição fotográfica 3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.4 – Enquadramento da área de implantação do projecto – Confrontação Oeste 
(posição fotográfica 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-96 

8.4.4 Fontes de ruído associadas ao ruído residual 

No local de implementação da unidade industrial alvo do presente estudo, estão 
associadas ao ruído residual, isto é, ao ruído proveniente de fontes externas à futura 
fábrica, dois grandes tipos de fontes, cujas actividades associadas as permitem 
classificar como actividades ruidosas permanentes. São estas, as fontes rodoviárias e as 
fontes industriais. 
 
As fontes rodoviárias são, especificamente, a A28 e a EN103. A primeira, segundo as 
directrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é classificada como uma grande 
infra-estrutura de transporte. 
 
A localização das fontes de ruído rodoviárias face ao local de implementação da 
unidade industrial da FORTISSUE pode ser verificada na Figura IV.21. 
 

Figura IV.21 – Localização das fontes de ruído rodoviárias em relação ao local de 
implementação da unidade industrial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GoogleEarth 
 

Legenda:  

Local de implantação da unidade industrial 

EN103 

A28 
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No que se refere às fontes industriais, as mesmas estão associadas à Zona Industrial do 
Neiva e possuem tipologias como: 
 

• Indústria transformadora; 

• Armazéns; 

• Espaços comerciais e de serviços. 
 
A localização da Zona Industrial do Neiva face ao local de implementação da unidade 
industrial da FORTISSUE pode ser verificada na Figura IV.22 
 

Figura IV.22 – Localização das fontes de ruído industriais em relação ao local de 
implantação da unidade industrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GoogleEarth 
 

8.4.5 Receptores sensíveis 

Nas imediações da futura unidade industrial da FORTISSUE, foram identificados 
3 receptores sensíveis, os quais são descritos no Quadro IV.22. 
 

A localização destes receptores face à unidade industrial em estudo pode ser verificada 
na Figura IV.23. 
 

Legenda:  

Local de implantação da unidade industrial 

Zona Industrial do Neiva  
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Quadro IV.22 – Receptores sensíveis existentes nas imediações da futura fábrica de papel 
da FORTISSUE 

Receptor 
Sensível 

Caracterização 
Posição 

Geográfica Caracterização Fotográfica 
Tipologia Descrição da 

Envolvente 

R1 
Habitação 
unifamiliar 

• EN103 e A28; 

• Zona industrial; 

• Zona florestal. 

41º 38.274’ N 

 

08º 45.994’ O 

34 m 

R2 
Habitação 
unifamiliar 

• EN103 e A28; 

• Zona industrial; 

• Zona florestal. 

41º 38.371’ N 

 

08º 46.064’ O 

40 m 

R3 
Habitação 
unifamiliar 

• EN103 e A28; 

• Zona industrial; 

• Zona florestal. 

41º 38.098’ N 

 

08º 45.693’ O 

25 m 
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Figura IV.23 – Localização dos receptores sensíveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: GoogleEarth 
 
De referir, ainda, que os receptores R1 e R2 se localizam em área prevista para o 
estabelecimento da Zona Industrial de Alvarães, podendo, futuramente, ser alvo de 
demolição no caso de se verificar a efectiva instalação de outras indústrias na área de 
localização desses receptores. 
 

8.4.6 Zonamento acústico 

Por consulta da Planta de Condicionantes – Zonamento Acústico, a qual é parte 
integrante do Plano Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo (ver Anexo V do 
volume de Anexos), verifica-se que toda a área de implementação da futura unidade 
industrial da FORTISSUE, assim como os receptores sensíveis R1 e R2 se encontram 
localizados numa área classificada como “Zonas mistas”. Estes receptores estão assim 
sujeitos aos valores limite de exposição, referentes a essas mesmas zonas, os quais se 
encontram explicitados no Quadro IV.21. 
 
Ainda segundo o mesmo documento e no que se refere ao receptor sensível R3, verifica-
se que este não se encontra integrado em zonas classificadas. Deste modo, ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para efeito da aplicação 
dos valores limite definidos pelo mesmo artigo, equipara-se este receptor a “Zonas 
mistas”, tendo em conta que é esta a classificação dada a receptores sensíveis com as 
mesmas funções de R3 e que se encontram próximos deste (nomeadamente R1 e R2). 
 

Legenda:  

Local de implementação da unidade industrial 

 



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-100 

8.4.7 Caracterização do Ambiente Sonoro – Situação de Referência 

8.4.7.1 Procedimento 

O ambiente acústico que se verifica actualmente nas zonas com interesse para o 
presente estudo (zonas com ocupação humana situadas na proximidade da instalações) 
foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros. 
 
De acordo com o definido no n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, foram efectuadas medições acústicas por entidade devidamente acreditada no 
âmbito do Sistema Português da Qualidade, designadamente pela empresa inSitu – 
Laboratório de Acústica da Infinitech Engenharia Lda., cujo certificado de acreditação 
(L0377) pode ser consultado no Anexo V do Volume de Anexos. O relatório de ensaio 
associado às avaliações acústicas efectuadas no âmbito do presente estudo encontra-se 
no mesmo anexo. 
 
���� Locais de Medição e Parâmetros Medidos 

As medições foram realizadas entre 28 e 31 de Julho de 2011, junto dos receptores 
sensíveis R1, R2 e R3 caracterizados anteriormente. 
 
Esses mesmos ensaios foram realizados com o objectivo de aplicar o critério de 
exposição, isto é, com a determinação do nível sonoro médio de longa duração, a 
partir da caracterização do ruído ambiente exterior utilizando o indicador LAeq, T, 
por período de referência. 
 
Os parâmetros descritores utilizados como índices de avaliação e aferição do ruído 
ambiental local foram o Ld, Le, Ln, Lden. 
 

���� Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

A metodologia utilizada teve em conta o definido no RGR, assim como o 
estabelecido nas Partes 1 e 2 da norma NP ISO 1996:2011 (Acústica – Descrição, 
medição e avaliação do ruído ambiente). 
 
Deste modo, em cada local, as avaliações acústicas foram realizadas nos três 
períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), em dois dias distintos. 
 
Os intervalos de tempo de medição foram escolhidos de modo a abranger todas as 
variações significativas da emissão e transmissão do ruído. 
 
A melhor localização dos pontos de medição, nas imediações dos receptores 
sensíveis, foi determinada em função da variação espacial dos níveis de pressão 
sonora do ruído, tendo em consideração a norma portuguesa NP ISO 1996-2:2011. 
Deste modo, as medições foram efectuadas posicionando o microfone a uma 
distância superior a 3,5 m de qualquer estrutura reflectora e entre 3,8 m a 4,2 m 
acima do solo, mediante a utilização de haste e cabo prolongador de microfone. 
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Complementarmente, durante as medições acústicas foi feita uma contabilização 
exaustiva do tráfego rodoviário existente nas imediações de cada ponto de medição, 
sendo feita a segregação entre classes de veículos, nomeadamente ligeiro e pesados. 
Foram ainda registadas todas as fontes sonoras identificadas. 
 
As medições relativas ao presente descritor foram efectuadas com utilização dos 
equipamentos referidos no Quadro IV.23. 
 

Quadro IV.23 – Equipamentos utilizados 

Tipo Marca Modelo 

Sonómetro analisador  Cesva SC-310 

Calibrador Cesva CB-5 

Termo-higrómetro Testo Testo 435 

Termo-anemómetro Testo Testo 425 

 
De referir que o sonómetro utilizado é de classe de exactidão 1, de acordo com a norma 
IEC 61672, sendo a marca e modelo do equipamento homologada pelo IPQ. Os filtros 
utilizados obedecem aos requisitos definidos na IEC 61260. O calibrador acústico 
utilizado é igualmente de classe 1, de acordo com a norma EN IEC 60942, tendo sido 
utilizado para calibrar toda a cadeia de medição. 
 
No que se refere ao termo-higrómetro e ao termo-anemómetro, tais equipamento foram 
utilizados de modo a verificar a existência de condições favoráveis à propagação 
sonora, nomeadamente no que se refere aos parâmetros temperatura, humidade relativa, 
assim como velocidade e direcção do vento. 
 
Todos os equipamentos utilizados encontram-se devidamente calibrados de acordo com 
legislação e normalização específica, em vigor. 
 

8.4.7.2 Resultados obtidos 

Tal como anteriormente referido, todos os resultados obtidos encontram-se patentes no 
relatório de ensaio apresentado no Anexo V do Volume de Anexos. 
 
É de destacar que as medições acústicas foram efectuadas em condições meteorológicas 
favoráveis. 
 
Os níveis sonoros apresentados no Quadro IV.24 traduzem as condições acústicas de 
referência nos três receptores sensíveis caracterizados. Os valores obtidos foram 
comparados com os valores limite de exposição a ruído ambiente exterior estabelecidos 
para as zonas mistas. 
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Quadro IV.24 – Níveis de exposição a ruído ambiente – situação de referência 

Parâmetros 

Valores Obtidos nos 
Pontos de Medição  

(dB(A)) 
Valores Limite de 

Exposição* 

Conformidade 
Legal 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 
Indicador de Ruído Diurno (Ld) 72 71 72 --- --- --- --- 
Indicador de Ruído do Entardecer (Le) 65 65 70 --- --- --- --- 
Indicador de Ruído Nocturno (Ln) 61 61 68 55 � � � 
Indicador de Ruído Diurno- 
Entardecer-Nocturno (Lden) 

71 71 75 65 � � � 

Legenda: 
� - em conformidade com a legislação vigente 
� - em inconformidade com a legislação vigente 
 *   - artigo 11.º do D.L. n.º 9/2007 

 
Considerando a classificação da zona onde se inserem os receptores sensíveis 
caracterizados (Zona Mista), verifica-se que em todos os pontos monitorizados se 
excedem os limites legais, no que respeita aos indicadores de Ruído Nocturno (Ln) e de 
Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden). 

O ambiente sonoro analisado é o reflexo directo da concertação de unidades industriais 
presentes na zona e do elevado tráfego que se verifica, quer na EN103 e EM543, quer 
na A28. 
 

8.4.8 Evolução da situação de referência sem projecto 

Atendendo ao facto do terreno onde se pretende instalar a FORTISSUE se localizar em 
área definida no PDM como Zona Industrial Proposta e tendo em conta as 
acessibilidades disponíveis e a baixa disponibilidade de lotes com a presente dimensão, 
será expectável que, na ausência deste projecto, surja(m) outro(s) de características 
igualmente industriais. 

Considera-se importante referir que, tendo em conta estes dados e fora do âmbito da 
implementação da FORTISSUE, em qualquer dos cenários (presença ou não do 
projecto), será expectável a expropriação e eliminação dos edifícios associados aos 
receptores R1 e R2, conforme exposto no ponto 8.4.5. 
 

8.4.9 Síntese 

Considerando os resultados obtidos a partir da caracterização acústica junto dos 
receptores sensíveis existentes nas imediações do local onde será implementada a 
unidade industrial da FORTISSUE, verifica-se que actualmente o ambiente sonoro se 
encontra perturbado, dado que em todos os receptores são superados os limites legais 
referentes aos indicadores de Ruído Nocturno (Ln) e de Ruído Diurno-Entardecer-
Nocturno (Lden), aplicáveis a zonas mistas. 

Para este facto contribuem as indústrias existentes na envolvente, assim como o tráfego 
rodoviário, principalmente na A28 e EN103. 
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9. ECOLOGIA 

9.1 Metodologia 

Para a presente caracterização, define-se como área de estudo a que corresponde à área 
restrita de implantação do projecto. Após análise das zonas adjacentes, optou-se por não 
alargar o estudo da área de implantação do projecto para além dos seus limites, dado o 
seu isolamento relativo decorrente da ocupação humana da envolvente. 
 
A Este da A28, existe uma mancha de vegetação pontuada por aglomerados 
habitacionais, correspondente a um mosaico de campos agrícolas e floresta mista de 
produção de eucalipto e pinheiro-bravo. Para além de não se considerar que esta 
mancha apresente grande relevância conservacionista, a A28 funciona como uma 
barreira que separa em absoluto as duas áreas, não existindo passagens adaptadas para 
fauna ou qualquer tipo de continuum ecológico. 
 
Os trabalhos de terreno relativos ao presente descritor compuseram-se de uma visita de 
reconhecimento no dia 2 de Fevereiro de 2011 e de uma visita de prospecção 
direccionada para os diferentes parâmetros a avaliar, no dia 17 de Março de 2011. 
 
No presente estudo, mais do que uma determinação quantitativa, pretende-se avaliar 
qualitativamente a comunidade florística e faunística local, com especial enfoque nas 
espécies com interesse conservacionista e/ou cientifico. 
 
A recolha de informação in loco, o seu cruzamento com os dados bibliográficos e 
posterior discussão, permitiram determinar o valor e relevância da área de estudo para a 
conservação da natureza. 
 
A metodologia utilizada para a avaliação da comunidade florística consistiu no 
reconhecimento do terreno e identificação das principais associações vegetais 
existentes, após o qual se realizaram transeptos nas diferentes manchas de vegetação, 
para identificação das principais espécies constituintes. 
 
Note-se que o levantamento florístico foi efectuado em apenas uma única época do ano, 
pelo que a metodologia adoptada para a flora visou sobretudo a procura de: 
 

• Espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção); 

• Espécies constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (transposição da 
Directiva 92/43/CEE, Directiva Habitats, para o direito interno). 

 
A metodologia adoptada, baseada na Metodologia Fitossociológica (Braun-Blanquet, 
1932), caracteriza cada local de amostragem pelo seu elenco florístico, a que é dado um 
grau de abundância/dominância por estimativa visual da cobertura para a quantificação 
de cada espécie (através de uma adaptação da Escala de Braun-Blanquet, ver 
Quadro IV.25). 
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Quadro IV.25 - Escala de abundância/dominância de Braun-Blanquet adaptada 
(considerou-se “r” redundante. Os taxa pouco abundantes classificam-se com “+”) 

Escala (Abundância) Descrição 
+ Cobertura inferior a 1% 
1 Cobertura entre 2 e 5% 
2 Cobertura entre 6 e 25% 
3 Cobertura entre 26 e 50% 
4 Cobertura entre 51 e 75% 
5 Cobertura superior a 76% 

 
Em cada local foram inventariadas as comunidades vegetais presentes, o que permite a 
verificação da presença de espécies ou habitats constantes da Directiva Habitats, bem 
como a análise do grau de conservação/maturação das comunidades vegetais, através da 
presença de espécies bioindicadoras. 
 
Para caracterizar a comunidade faunística foi efectuado um transepto longitudinal, que 
percorrendo na íntegra a área de estudo, interceptou os diferentes tipos de vegetação, 
para identificação das diferentes espécies/grupos, por observação directa, ou recorrendo 
a vestígios de presença (dejectos, trilhos, tocas, pegadas, vestígios de alimentação, etc.). 
 
No caso especifico da avifauna, a sua presença foi confirmada directamente por 
visualização, ou indirectamente por identificação auditiva, tendo sido efectuadas 
diversas pausas para escuta de vocalizações. Este transepto foi efectuado durante um 
dos períodos de maior actividade para a maioria das espécies – o período matinal. 
 
Para detecção de répteis foram prospectados os potenciais locais de abrigo (rochas, 
troncos e tufos de vegetação) que se detectaram ao longo do transepto efectuado. 
 
No que concerne aos anfíbios e quirópteros, dadas as condições encontradas no decorrer 
da visita de reconhecimento, que se analisarão seguidamente, não se considerou ser 
necessário efectuar um esforço de amostragem adicional, que contemplasse trabalhos de 
prospecção nocturnos. Assim, neste caso, a prospecção foi direccionada sobretudo para 
a procura de pequenas charcas que pudessem ter relevância para a conservação de 
anfíbios e de potenciais locais de abrigo para morcegos. 
 
Com o levantamento das espécies faunísticas pretendeu-se, mais do que determinar 
índices de abundância: 
 

• Elaborar listagens das espécies presentes ou de eventual ocorrência, bem como da 
sua fenologia, dos seus estatutos legais ou de conservação; 

• Identificar a ocorrência de espécies constantes dos Anexos do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (transposição da Directiva Aves (Directiva 
79/409/CEE) e Directiva Habitats (92/43/CEE) para o direito nacional); 

• Identificar a ocorrência de endemismos. 
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As espécies inventariadas foram classificadas segundo o estatuto de conservação 
constante do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006, 2ª Ed.). 
Como enquadramento legal, para além do que já foi referido, utilizou-se ainda a 
Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89), a Convenção de Bona (Decreto-Lei 
n.º 103/80) e a Convenção CITES (Decreto-Lei n.º 114/90). 
 

9.2 Interacção com Áreas Sensíveis 

A área de estudo encontra-se limitada a Este pela A28, a Oeste pela EN103 e pela Zona 
Industrial do Neiva, a Sul pela Rua dos Cruzeiros (EM543), confrontando a Norte com 
um pequeno eucaliptal e algumas habitações isoladas. 
 
A área de implantação do projecto não interfere com nenhuma zona classificada ou 
sensível, nomeadamente Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola Nacional 
(REN e RAN). A totalidade da área a afectar com a construção e exploração da Fábrica 
de Papel da FORTISSUE encontra-se classificada em Plano Director Municipal como 
Zona Industrial Proposta, correspondente à UOPG n.º 55 – Zona Industrial de Alvarães 
(com Estudo Urbanístico aprovado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo). 
 
A área de estudo encontra-se a cerca de 4 km do limite Nascente do Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) Litoral Norte (PTCON0017) e da Área Protegida do 
Litoral Norte, e a cerca de 5 km do limite Sul do Sítio de Importância Comunitária Rio 
Lima (PTCON0020), constantes do Anexo I da Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto 
(Lista de SIC situados em território nacional e pertencentes à região biogeográfica 
atlântica) e classificados ao abrigo da Directiva Habitats (ver Figura IV.24). 
 

Figura IV.24 – Enquadramento da área de implantação do projecto 
relativamente a áreas sensíveis/classificadas 
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Como se pode observar na Figura IV.25, a zona de implantação do projecto encontra-se 
totalmente rodeada por áreas de forte pressão antrópica, com um acentuado fenómeno 
de fragmentação dos poucos habitats existentes. Desta forma, não se considera que 
existam interacções ecológicas com nenhum dos SIC anteriormente referidos. 
 
Figura IV.25 – Enquadramento da área de implantação do projecto em carta militar, onde 

é visível a forte pressão antrópica e a acentuada fragmentação de habitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Flora 

9.3.1 Enquadramento Biogeográfico 

A área de implantação do projecto insere-se na: 
 
- Região Biogeográfica Eurosiberiana; 

- Sub-região Atlântica MedioEuropeia; 
- Superprovíncia Atlântica; 

- Província Cantabro-Atlântica; 
- Subprovíncia Galaico-Asturiana; 

- Sector Galaico-Português; 
- Subsector Miniense; 

- Superdistrito Miniense Litoral. 
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Numa perspectiva bioclimática, a área de estudo insere-se no Piso Termocolino, de 
ombrotipo Húmido Superior (Rivas-Martínez, 1997). 
 
A diversidade florística de uma região é um bom indicador da acção antrópica existente, 
dado ser directamente resultante da interacção entre os diversos factores bióticos e 
abióticos, permitindo a avaliação do grau de afastamento sucessional em relação à etapa 
clímax. 
 
De acordo com a Biogeografia de Portugal Continental (Costa et al., 1998), o Sector 
Galaico-Português é, de toda a Região Eurosiberiana, o que apresenta maior influência 
mediterrânica, sendo assim possível encontrar inúmeras espécies tipicamente 
mediterrânicas como Arbutus unedo, Daphne gnidium, Laurus nobilis, Ruscus 
aculeatus, ou Smilax aspera, associadas a espécies tipicamente atlânticas como Quercus 
robur, Ulex europaeus subsp. lactebracteatus, Ulex minor, entre outras. 
 
No Superdistrito Miniense Litoral a paisagem é dominada por giestais, tojais e urzais-
tojais, que resultam da degradação de carvalhais primitivos de Quercus robur. 
 

9.3.2 Elenco Florístico 

A zona de implantação do projecto apresenta-se profundamente degradada do ponto de 
vista florístico, apresentando marcas de uma forte pressão antropogénica ao longo dos 
anos. Exemplo disso são as depressões ainda visíveis, originárias de antigas explorações 
de caulinos, o incêndio que há poucos anos se verificou no local, ou a utilização recente 
da parte central do lote como vazadouro de terras e resíduos diversos, como 
electrodomésticos. 
 
Foto IV.5 – Perspectiva sobre a área de estudo a partir da EN103, onde é visível o efeito de 
isolamento ecológico sobre a área. Em baixo, efeitos da forte pressão humana, com a sua 

utilização indevida para deposição de terras e outros resíduos 
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Durante os trabalhos de terreno foi possível identificar duas fitocenoses distintas na área 
de estudo – eucaliptal e matos. A localização relativa das duas manchas de vegetação 
ilustra-se na Figura IV.26. 
 

Figura IV.26 – Distribuição das diferentes fitocenoses na área de estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A prospecção efectuada permitiu confirmar que a diversidade florística da área de 
implantação do projecto é muito reduzida e com evidente predomínio de espécies 
ruderais, infestantes e de floresta de produção. Registaram-se assim 17 espécies, 
integrantes de 11 famílias. 
 
Na bordadura da área de estudo detectou-se a presença de uma espécie típica de terrenos 
com boa disponibilidade hídrica – Salix atrocinerea, nomeadamente no pé de talude da 
A28, junto aos órgãos de drenagem transversal da via. Os salgueiros apresentam 
maioritariamente um porte arbustivo, sendo provável que sejam originários dos 
trabalhos de integração paisagista da A28, não apresentando continuidade para o 
interior da área de estudo. 
 
Esta espécie integra a listagem do elenco florístico da área de estudo, constante do 
Quadro IV.26, não sendo no entanto representativa de nenhuma das duas fitocenoses 
detectadas. 
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Quadro IV.26 – Composição florística da área de estudo e grau de cobertura das 
diferentes espécies, nas duas fitocenoses existentes – eucaliptal e matos, segundo a 

escala de Braun-Blanquet adaptada 

Família Espécie Nome Comum 
Grau de cobertura Enquadramento 

legal Eucaliptal Matos 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Feto-ordinário 2 + - 

Ericaceae Calluna vulgaris Torga + - - 

Fagaceae Quercus robur 
Carvalho-
alvarinho 

1 - - 

Gramineae 
(Poaceae) 

Arundo donax Cana - 1 - 

Cortaderia selloana 
Capim-das-

pampas 
1 4 - 

Leguminoseae 
(Fabaceae) 

Acacia dealbata Mimosa 1 - - 

Acacia melanoxylon Acácia-Austrália 2 1 - 

Cytisus scoparius 
Giesta-das-
vassouras 

+ 1 - 

Cytisus striatus Giesta-amarela + 1 - 

Ulex europaeus Tojo + 1 - 

Ulex minor Tojo-molar 1 2 - 

Liliaceae Ruscus aculeatus Gilbardeira + - 
Anexo V da 

Directiva Habitats. 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 4 - - 

Pinaceae Pinus pinaster Pinheiro-bravo 2 1 - 

Rosaceae Rubus ulmifolius Silva 2 - - 

Salicaceae Salix atrocinerea Borrazeira - - - 

Scrophulariaceae Digitalis purpurea Dedaleira - + - 

 
Da análise do quadro anterior, constata-se a fraca diversidade florística da área de 
estudo e o predomínio de espécies típicas de floresta de produção, ruderais e infestantes. 
 
A mancha correspondente a Eucaliptal é dominada, ao nível do estrato arbóreo, por 
exemplares relativamente jovens de E. globulus e Pinheiro-bravo. O sub-coberto 
apresenta-se dominado por Acácias, Silvas e Feto-ordinário. Destaque ainda para a 
presença de alguns exemplares de Carvalho-alvarinho, ao nível do estrato arbustivo, 
assim como de alguns exemplares muito dispersos de Gilbardeira. O estrato herbáceo é 
incipiente. 
 
Na fitocenose matos, observa-se um claro predomínio de Cortaderia selloana e de 
Tojo-molar. É também possível encontrar algumas giestas, assim como pinheiros jovens 
e isolados e alguns exemplares de Acácia-Austrália. 
 
Na Foto IV.6, ilustram-se as duas fitocenoses detectadas, partindo de uma perspectiva 
central da área de estudo. 
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Foto IV.6 – vegetação da área de estudo, onde é possível observar vegetação típica de 
“matos” em primeiro plano e floresta de produção de eucalipto num plano posterior. 

Destaque para o elevado grau de dominância de Cortaderia selloana, espécie 
exótica/infestante de elevado cariz competitivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Constata-se que a área de estudo se encontra sob forte pressão antropogénica e muito 
alterada em relação à etapa clímax. No decorrer dos trabalhos de prospecção efectuados 
não foi detectada a presença de nenhuma espécie RELAPE – rara, endémica, 
localizada, ameaçada ou em perigo de extinção. 
 
Como anteriormente referido, para além da inexistência de espécies RELAPE, foram 
detectadas diversas espécies de cariz infestante/exótico, não se verificando assim 
qualquer tipo de similaridade com habitats prioritários na área de implantação do 
projecto. 
 
Detectou-se a presença de alguns espécimes isolados de gilbardeira (Ruscus aculeatus 
L.), na área de eucaliptal. Convém salientar que se trata de uma espécie constante do 
Anexo V da Directiva Habitats - espécies cuja captura ou colheita na natureza e 
exploração podem ser alvo de medidas de gestão. No Superdistrito Miniense Litoral, a 
gilbardeira é uma espécie relativamente abundante. Na área de estudo e como 
anteriormente referido, apenas foram encontrados alguns indivíduos relativamente 
dispersos. 
 
Dada a elevada pressão antropogénica verificada sobre a área de estudo, nomeadamente 
quanto ao uso do solo e tal como seria expectável, esta apresenta um reduzido valor ao 
nível da conservação da natureza. 
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9.4 Fauna 

9.4.1 Elenco faunístico 

A área de estudo encontra-se isolada devido à fragmentação de habitat resultante da 
pressão antrópica, encontrando-se rodeada por vias rodoviárias de elevado tráfego. De 
modo geral, as espécies faunísticas descritas para a zona são comuns no território 
nacional e mesmo na Europa Ocidental, o que evidencia a forte antropogenização do 
meio e a degradação das comunidades que se tem verificado. Como anteriormente 
referido, detectaram-se na área de estudo duas fitocenoses – eucaliptal e matos. Para 
além da baixa diversidade e riqueza específica destas associações vegetais, detectou-se 
uma presença elevada de espécies de cariz infestante, o que condiciona fortemente a 
capacidade de habitat para a fauna. 
 
No levantamento efectuado, detectou-se apenas a presença de uma espécie de 
mamíferos, nomeadamente o Esquilo (Sciurus vulgaris), através de indícios indirectos 
de presença - pinhas roídas. Estes indícios para além de escassos, apresentavam já 
alguma deterioração, não tendo sido encontrados restos alimentares recentes, o que 
poderá significar que foram resultantes de indivíduos em dispersão, até porque a área 
não corresponde a um pinhal maduro, com grande capacidade de suporte de uma 
população. Ainda assim, considerou-se útil a sua inclusão no elenco faunístico local. 
 
Não tendo sido encontradas egagrópilas de Tyto alba ou de outras rapinas, nem se 
justificando o uso da técnica de armadilhagem, uma vez que não se encontra 
referenciada para a área em estudo nenhuma espécie prioritária, não se apresentam 
dados relativamente a micromamíferos, sendo expectável que a população seja pequena 
e composta por espécies comuns como o Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus). 
 
No tocante à herpetofauna, detectou-se a presença por observação directa de duas 
espécies de répteis, Lagartixa-de-bocage (Podarcis bocagei), endemismo da Península 
Ibérica e Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus). Ambas as espécies apresentam 
uma ampla distribuição a nível nacional, sendo que a última é mais frequente em 
regiões de características mediterrânicas. 
 
Não foram encontrados anfíbios na área de estudo durante os trabalhos de campo 
realizados. Globalmente, a área de estudo não apresenta características relevantes para 
conservação de répteis e anfíbios. 
 
Na área de estudo apenas foram detectadas 12 espécies de aves, o que era expectável 
dada a elevada perturbação e fragmentação do território envolvente. As espécies de 
avifauna detectadas apresentam ampla distribuição a nível nacional, sendo na sua 
maioria espécies que toleram bem a presença humana.  
 
Uma das espécies detectadas – Columba livia, corresponde à variante doméstica, 
enquanto noutro caso, se trata de uma espécie não indígena - Estrilda astrild, no entanto 
optou-se pela sua inclusão na listagem dado serem integrantes do ecossistema em 
estudo. 
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Destaque para a presença de Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), cujo comportamento 
alimentar a torna muito comum nas imediações de vias rodoviárias, como a A28, onde 
foi avistada em voo. 
 
No levantamento efectuado na área de estudo, não foram detectadas grutas ou outras 
cavidades que possam servir de local de abrigo para eventuais populações de morcegos 
cavernícolas. Convém ainda referir que, de acordo com a bibliografia disponível, não 
são conhecidos na região potenciais abrigos para morcegos cavernícolas. 
 
Ainda de acordo com a bibliografia existente, quatro espécies de quirópteros 
encontram-se listadas como passíveis de ocorrerem na área de estudo: 
 

• Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), espécie comum e não ameaçada que 
poderá utilizar os pavilhões industriais como local de abrigo (assim como árvores 
ou fendas em rochas); 

• Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e Morcego-de-
ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), que apesar de possuírem hábitos 
cavernícolas, também podem utilizar edifícios como local de abrigo; 

• Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), exclusivamente cavernícola. 
 
Atendendo a que as espécies identificadas são comuns e de cariz algo generalista no 
tocante à tipologia do seu habitat, e atendendo ainda à reduzida dimensão da área de 
estudo, as espécies de vertebrados detectadas apresentam-se de uma forma agregada, 
considerando-se que seria redutora a sua divisão pelas duas fitocenoses existentes, de 
acordo com a sua detecção, uma vez que toda a área em estudo é passível de ser 
utilizada pelas espécies em causa. 
 
No Quadro IV.27 apresentam-se as 15 espécies, correspondentes a 11 famílias, de 
vertebrados detectadas no levantamento efectuado no terreno, bem como os seus 
estatutos de conservação (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal), ocorrência em 
Portugal Continental e enquadramento legal específico. 
 

9.5 Interesse Cinegético 

A área de implantação do projecto não permite a prática cinegética, uma vez que a 
totalidade do terreno se encontra dentro da faixa de exclusão de 250 m que deverá ser 
contemplada relativamente a vias rodoviárias (no caso a A28 e EN103), definida na Lei 
de Bases da Caça. 
 
Simultaneamente, pelas componentes ecológicas descritas anteriormente, 
nomeadamente quanto ao seu elenco faunístico e à tipologia e isolamento dos habitats, a 
área de estudo também não reúne condições para constituir uma zona de refúgio para a 
fauna. 
 
Assim, considera-se que a área em apreço não apresenta qualquer interesse cinegético. 
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Quadro IV.27 – Elenco faunístico da área de estudo. 

Família Espécie Nome comum 

Estatuto de 
conservação Ocorrência 

em Portugal 
Continental 

Estatuto de Protecção  
Instrumentos Legais 

LVVP IUCN Berna Bona CITES 
Directiva 

Aves/ 
Habitats 

Outros 

Mamofauna 

Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo LC NT Res III - - - - 

Herpetofauna 

Lacertidae 
Podarcis bocagei Lagartixa-de-bocage LC - Res/EndIb III - - - - 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC - Res III - - - - 

Avifauna 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC LC Res II II IIA - - 

Columbidae Columba livia (1) Pombo-doméstico - - - - - - - - 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre NA - NInd** - - C -  

Fringillidae 
Carduelis chloris Verdilhão LC LC Res II - - -  

Serinus serinus Chamariz LC LC Res II - - -  

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC LC Res/Vis II - - - - 

Paridae Parus ater Chapim-carvoeiro LC LC Res II - - - - 

Passeridae Passer domesticus Pardal-comum LC LC Res - - - -  

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça LC LC Res II - - -  

Turdidae 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Res/Vis II II - - - 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum LC LC Res II II   - 

Turdus merula Melro LC LC Res III II - D (2) (3) 

Legenda: 
LVVP  – Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ed. 2005);  IUCN – Estatuto de Conservação segundo a International Union for Conservation of Nature (critérios de 2001); 

Berna, Bona, CITES – inclusão da espécie nos diferentes anexos das Convenções;  Directiva Aves/Habitats – inclusão da espécie nos diferentes anexos do Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril, segundo 
a redacção dada pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro;  

LC – Pouco Preocupante;  NT - Quase Ameaçado; NA – Não Aplicável;  Res – Residente;  Res/EndIb – Residente/Endémico da Península Ibérica;   
NInd** - Não indígena com nidificação provável ou confirmada;  Res/Vis – População composta por indivíduos residentes e visitantes;  
(1) – Columba livia na sua variante doméstica, não se traduzindo nas populações selvagens usualmente designadas por Pombo-das-rochas, pelo que não se aplicam os diferentes estatutos; 
(2) – Lei nº 173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça, regulamentada pelo DL nº 202/2004, de 18 de Agosto;  
(3) – Portaria 147/2011, de 7 de Abril. 
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9.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Atendendo às características biológicas e ecológicas encontradas na área de estudo, 
descritas anteriormente, donde se destaca o total isolamento provocado pela rede viária 
e a dominância de um coberto vegetal composto por espécies de cultura florestal, como 
o eucalipto, e por espécies exóticas/infestantes, será espectável que na ausência de 
projecto: 
 

• A área seja ciclicamente afectada por fogo, atendendo à tipologia do seu coberto 
vegetal e à proximidade de duas vias rodoviárias de elevado tráfego (A28 e 
EN103); 

• Se verifique o incremento da cobertura vegetal por parte de espécies de cariz 
exótico/infestante. 

 
9.7 Síntese 

A área de estudo apresenta-se num avançado estado de degradação ecológica, tendo 
inclusivamente sido alvo de um incêndio em 2007. Simultaneamente, encontra-se 
totalmente rodeada por vias rodoviárias de elevado tráfego e num dos lados, pela Zona 
Industrial do Neiva, o que se traduz numa elevada pressão antrópica e isolamento 
ecológico. 
 
A cobertura vegetal da zona de implantação do projecto é incipiente, não tendo sido 
detectada a presença de nenhuma espécie RELAPE (Rara, Endémica, Localizada, 
Ameaçada ou em Perigo de Extinção). Observa-se uma total dominância da área por 
espécies de cariz infestante, a par de espécies típicas de floresta de produção, como o 
eucalipto e o pinheiro-bravo. 
 
Não se detectou para a área de estudo nenhum tipo de habitat considerado prioritário na 
Directiva Habitats. 
 
Detectou-se a presença de alguns espécimes isolados de gilbardeira (Ruscus 
aculeatus L.), espécie constante do Anexo V da Directiva Habitats, cuja captura ou 
colheita na natureza e exploração podem ser alvo de medidas de gestão. No 
Superdistrito Miniense Litoral, a gilbardeira é uma espécie relativamente abundante, 
não suscitando preocupações conservacionistas. 
 
Não foi encontrada nenhuma espécie constante do Anexo A-I do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, considerada de interesse comunitário e cuja conservação 
requeira a designação de zonas de protecção especial. 
 
Das espécies de fauna encontradas na área de estudo, destaca-se por constituir um 
endemismo ibérico a Lagartixa-de-Bocage (Podarcis bocagei), abrangida pelo Anexo 
III da Convenção de Berna e com um estatuto de conservação de Pouco Preocupante - 
LC. Esta espécie apresenta uma ampla distribuição a nível nacional, ocorrendo desde o 
nível do mar até cerca de 1500 m de altitude, não se considerando portanto a área de 
implantação do projecto como relevante para a sua conservação. 
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Não foi detectada a existência de nenhum local com características que potenciassem o 
seu uso como local de abrigo ou reprodução de morcegos.  
 
Globalmente, considerando a fragmentação de habitat e a elevada pressão 
antropogénica, o baixo valor florístico do coberto vegetal e a inexistência de espécies de 
fauna com elevados estatutos de protecção/conservação, entende-se que a área de estudo 
não apresenta relevância para a conservação da natureza. 
 
 

10. PAISAGEM 

10.1 Enquadramento 

Segundo o PROT Norte, a futura unidade industrial localiza-se, em termos 
paisagísticos, nas Serras e Vales do Noroeste, uma grande unidade de paisagem 
marcada pelo relevo em forma de anfiteatro virado para o mar. Dentro desta, 
diferenciam-se, transversalmente, um conjunto de vales separados por linhas de 
cumeada, que definem outras tantas subunidades de paisagem. Esta organização 
particular do relevo tem uma enorme influência sobre o clima e outros elementos 
fitoedafoclimáticos, determinando características específicas de organização territorial. 
 
Assim, a cunha montanhosa que se estende desde os maciços da Peneda-Gerês até ao 
Montemuro e que fecha o horizonte de todo o Entre Douro e Minho é das zonas mais 
chuvosas da Europa, originando rios caudalosos e de leito apertado, que se alargam nas 
secções média e terminal em veigas de elevada produtividade agrícola.  
 
A paisagem de Entre Douro e Minho tem como suporte geológico os materiais 
graníticos do maciço antigo, a par de alguns afloramentos xisto-grauváquicos. Nas 
serras, os solos, delgados, com extensões significativas em fase pedregosa, e os 
afloramentos rochosos emprestam à paisagem um cunho característico. Nos vales das 
principais linhas de água e na faixa litoral os materiais detríticos de antigas praias ou de 
terraços fluviais sobrepõem-se ao substrato rochoso, dando origem a solos mais 
espessos e mais férteis. 
 
Nas zonas de maior altitude, de solos menos férteis e frequentes afloramentos rochosos, 
dominam os povoamentos florestais e os matos, anteriormente de soutos e carvalhais, 
progressivamente substituídos por pinhais e eucaliptais. Nos vales férteis e socalcos das 
encostas desenvolve-se uma policultura de regadio, em explorações de pequena 
dimensão, delimitadas por árvores e por videiras, originando um mosaico reticulado que 
marca a paisagem. 
 
A aptidão agrícola dos solos e a necessidade da proximidade às explorações 
condicionou o povoamento desta região, determinando uma elevada dispersão e 
simultaneamente de concentração nas áreas mais férteis. Com efeito, 80% da população 
desta região vive abaixo da cota 300, nos vales, meia encosta e plataforma litoral. 
 
O vale do Neiva, bacia onde se localiza o projecto em apreço, é uma subunidade onde 
está bem presente o carácter da paisagem minhota, ou seja: 
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• Forte ocupação humana ao longo do vale em associação com a ocupação agrícola; 
• Parcelas agrícolas e alguns prados ao longo dos vales ou subindo as encostas em 

socalcos; vinhas, olivais e matas cobrindo grande parte das encostas; matas, matos 
e pastagens nos cabeços e zonas mais altas, desabrigadas e com solos de baixa ou 
muito baixa fertilidade; 

• A presença constante da cor verde, no Outono e Inverno, matizada pelos 
castanhos e cinzentos; a humidade sempre sentida, quer através da vegetação 
viçosa, dos rios e ribeiros caudalosos, como ainda das chuvas e nevoeiros que 
frequentemente ocorrem durante o ano.  

 
10.2 Caracterização Local 

10.2.1 Relevo 

O projecto em apreço localiza-se já na plataforma litoral da bacia do rio Neiva, em 
formações detríticas de praias antigas, na denominada Bacia de Alvarães, couto mineiro 
de exploração de caulinos. 

Trata-se de uma área do território de baixa altitude, com cotas, em média, inferiores a 
70 m, flanqueada por relevos que a fecham em grande parte, como o Monte S. Romão 
(192 m) e o Monte da Sra. do Crasto (112 m) a Poente, o Monte Carmona (300 m), 
Monte da Padela (411 m) e Alto do Picoto (252 m), a Norte-Nordeste, e Arefe (408 m), 
S. Gonçalo (492 m) e Sanfins (236 m), a Sul-Sudeste.  

A bacia sedimentar de Alvarães apresenta um relevo suave, quase plano, verificando-se, 
em termos hipsométricos, uma variação gradual de cotas de Nordeste para Sudoeste, da 
ordem dos 50 metros. Os declives na bacia são reduzidos, de cerca de 1%, sendo os 
maiores valores atingidos nas encostas dos relevos que rodeiam a depressão (Foto IV.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.7 – Vista para Nascente a partir do Monte da Sra. do Crasto, visionando-se a 
Bacia de Alvarães e os relevos que a contornam 
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A principal linha de água, o rio Neiva, corre de Nascente para Poente num percurso 
sinuoso no bordo Sul da bacia de Alvarães, em leito estreito e demarcado por densa 
galeria ripícola. De uma forma geral, as restantes linhas de água, afluentes do rio Neiva, 
na área de análise, têm orientação geral Norte-Sul e Sul-Norte, com a zona de cabeceira 
nas franjas das escarpas que delimitam a unidade de paisagem.  
 

10.2.2 Caracterização Visual 

Como unidade de paisagem considera-se, não apenas as "áreas limitadas pelo relevo ou 
outros elementos, no interior da qual todos os pontos são vistos mutuamente”2, mas 
também aquelas em que a paisagem apresenta certa homogeneidade em relação ao 
relevo, geologia e humanização. 
 
Atendendo a que o local do projecto se insere na bacia sedimentar de Alvarães 
enquadrada pelos relevos granítico do Maciço Antigo, e tomando como referência o 
conceito de unidade de paisagem apresentado acima, pode considerar-se que se está em 
presença de uma área com características homogéneas, que corresponde à unidade de 
paisagem, aqui designada por Bacia de Alvarães. 
 
Esta unidade de paisagem caracteriza-se pela planura do relevo, de solos férteis, com 
uma ocupação diversificada, alternando um apertado mosaico agrícola, com maciços 
arbóreos densos e áreas edificadas (Fotos IV.8 e IV.9).  
 

Foto IV.8 – Vista para Sudeste, visionando-se o local do projecto no sector médio 
direito da foto e a linha de relevos que a Sul delimitam a bacia (Sanfins, Maceira, 

Penedo do Ladrão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães 

 
 

                                                 
2 NEURAY, G. 1982. Des Paysages Pour Qui? Pourquoi? Comment?. Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux. 
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Foto IV.9 – Vista para Noroeste, visionando-se o local do projecto no sector superior esquerdo da foto e os relevos de S. Romão, Crasto, 
Faro de Anha e Monte de Santa Luzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães 
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No geral, esta unidade de paisagem apresenta uma razoável adequação dos usos às 
características biofísicas do território, combinando zonas de matos e matas com áreas 
agricultadas. O povoamento é denso e disperso, pontuando o verde intenso, matizado 
por variados padrões agrícolas e florestais, os primeiros presentes na bacia e os 
segundos mais expressivos nos relevos circundantes. 

Este equilíbrio biofísico tem vindo a ser perturbado pela crescente expansão da 
construção urbana e industrial, especialmente ao longo da plataforma litoral. Também 
os eixos rodoviários e ferroviário que atravessam a unidade de paisagem (A28 e Linha 
do Minho), bem como as depressões resultantes das actividades extractivas no couto 
mineiro de Alvarães (caulinos e argilas), e ainda o aterro de resíduos sólidos urbanos da 
Resulima, são outros elementos que contribuem para a percepção e imagem da 
paisagem da área em análise. 

A existência de pontos de observação dominantes nos relevos circundantes possibilita 
aos observadores sensações de profundidade e grandeza associadas à paisagem. Na 
bacia, os relevos envolventes bem como os estratos vegetacionais de maior porte 
determinam uma escala de paisagem mais limitada, com uma profundidade reduzida a 
limites próximos.  

Pela diversidade dos elementos paisagísticos presentes, pelo equilíbrio que ainda se 
verifica entre os usos e as características biofísicas do território, pese embora o aumento 
das áreas impermeabilizadas e a substituição, em algumas zonas, do coberto primitivo 
por manchas contínuas de matas monoespecíficas (pinheiro bravo e eucalipto), pode 
considerar-se que a unidade de paisagem em apreço tem, em termos globais, qualidade 
visual média. 

O projecto em apreço situa-se no sector ocidental da Bacia de Alvarães, numa faixa de 
terreno delimitada pela EN103 e a A28, com cerca de 10 ha, adjacente à Zona Industrial 
do Neiva (Foto IV.10). O terreno situa-se entre as cotas 40 e 35, com pendente para 
Nascente. 
 

Foto IV.10 – Local do projecto, após o incêndio que lavrou na área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães 
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Este terreno foi percorrido por um incêndio no Verão de 2007, que destruiu quase 
totalmente a vegetação existente no local (Foto IV.11). Actualmente, o local encontra-se 
coberto por vegetação herbácea e arbustiva, observando-se espécies do estrato arbóreo 
(eucaliptos, fundamentalmente) nos sectores Sul do terreno e marginando a estrema 
Poente, que confina com a EN103 (Fotos IV.12 a IV.14). 
 

Foto IV.11 – Local do projecto, com a Zona Industrial do Neiva e os Montes Crasto, 
de S. Romão e Guilheta, ao fundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da J. F. de Alvarães 
 
 

Foto IV.12 – Vista actual para o local do projecto a partir do viaduto da EM543 
sobre a A28  
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Foto IV.13 – Vegetação na área de implantação do projecto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.14 – Vista para o local do projecto a partir da EN103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta zona pode ser considerada uma sub-unidade da Bacia de Alvarães, uma vez que as 
suas características distintivas se afastam em certa medida dos atributos da unidade de 
paisagem onde se insere. 
 
Dadas as características do relevo e a densidade e porte do estrato arbustivo na área 
envolvente, a zona em análise apresenta bacias visuais confinadas, sem pontos de 
observação dominantes, com excepção do viaduto da EM543, EN103 e A28 
(Foto IV.6), mas apenas para observadores em trânsito nestas vias. 
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Assim, em termos da capacidade de absorção visual, considera-se que o local em apreço 
apresenta média a elevada aptidão para integrar as eventuais alterações que resultarão da 
implantação do projecto sem diminuir as suas qualidades visuais. Tal apreciação resulta, 
fundamentalmente, da topografia do local e do tipo de uso do solo em presença 
(densidade e porte da vegetação), que por sua vez se relacionam directamente com a 
visualização do espaço (existência de pontos de observação). 
 
Pela densidade e dimensão das construções, que marcam a imagem da paisagem na 
zona específica de implantação do projecto, considera-se que esta apresenta uma 
qualidade visual reduzida. 
 

10.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Dado que o local onde se prevê implantar a Fábrica de Papel está classificado como área 
industrial proposta, Zona Industrial de Alvarães, segundo o respectivo Estudo 
Urbanístico, na situação da não concretização do projecto, a paisagem actual será muito 
provavelmente modificada pela concretização de outros projectos industriais. 
 

10.4 Síntese 

A Fábrica de Papel irá localizar-se na bacia de Alvarães, área plana, quase fechada por 
relevos do Maciço Antigo, onde se pratica uma policultura intensiva em mosaico 
apertado, alternando com bosquetes e edificado denso e disperso. Próximo do litoral, a 
construção apresenta-se mais concentrada, destacando-se a Zona Industrial do Neiva, 
adjacente ao local do projecto, como uma área de dimensão relevante, de elevada 
densidade construtiva, que marca a imagem da paisagem local. 
 
No caso particular da área de implantação do projecto, as características morfológicas e 
uso de solo conferem-lhe um valor cénico reduzido e uma capacidade média a elevada 
de absorção visual. 
 
 

11. PATRIMÓNIO 

11.1 Objectivos e Metodologia 

Os trabalhos realizados no âmbito do presente descritor tiveram como objectivos: 
 

• A realização de um trabalho de identificação, inventariação, localização e 
avaliação relativa aos elementos de interesse patrimonial na área envolvente do 
projecto; 

• A realização de trabalhos de prospecção sistemática na área em estudo; 

• A avaliação do impacte do projecto sobre os elementos de valor patrimonial e 
proposta de medidas de minimização (apresentado no Capítulo V do presente 
EIA). 
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Para atingir os objectivos definidos, foi aplicada a seguinte metodologia de trabalho: 
 

� Pesquisa histórico-arqueológica geral e específica sobre a evolução da ocupação 
humana na área de intervenção, incluindo compilação geral de dados disponíveis 
em publicações, relatórios, bases de dados, PDM e contacto directo com 
investigadores histórico - arqueológicos locais, bem como a Carta Arqueológica 
cedida pela Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

� Caracterização do território, incluindo visita a pontos seleccionados das áreas a 
afectar, no sentido de verificar as suas potencialidades científicas, e definição de 
um quadro geral de referência de potencial arqueológico, incluindo o respectivo 
mapeamento de áreas de maior sensibilidade e risco arqueológico; 

� Prospecção sistemática na área do projecto, incluindo descrição das áreas 
prospectadas e respectivas condições de visibilidade do solo, através de uma 
classificação simplificada que contempla as seguintes classes: nula, má/reduzida, 
média/razoável e boa. Os resultados da análise efectuada foram materializados 
em cartografia adequada, tendo-se procedido ao respectivo registo fotográfico; 

� Localização cartográfica e sinalização de todos os elementos com valor 
patrimonial ou arqueológico, incluindo o registo, em ficheiro geral, dos sítios ou 
estruturas de interesse arqueológico, arquitectónico e etnográfico. A cada 
ocorrência corresponde uma ficha de inventário de património cultural, onde se 
regista um conjunto de elementos caracterizadores do sítio, utilizando os critérios 
apresentados no Anexo VI do Volume de Anexos. Efectua-se também o registo 
fotográfico, em suporte digital, documentando todos os sítios identificados 
durante as prospecções.  

� Reconhecimento no terreno (relocalização) das ocorrências patrimoniais 
previamente identificadas em base de dados ou bibliografia. Em caso de 
discrepância relativamente aos dados constantes da bibliografia, as diferenças são 
mencionadas de forma clara. De igual modo, são referenciadas as ocorrências 
patrimoniais relocalizadas e aquelas que, apesar de referidas na bibliografia, não 
foi possível relocalizar no terreno. As ocorrências patrimoniais relocalizadas 
mantêm a designação (topónimo) constante da bibliografia; 

� Hierarquização da importância das ocorrências identificadas através da atribuição 
do valor patrimonial. Para estabelecer tal classificação, é utilizado um conjunto 
de descritores, entre os mais importantes, o estado de conservação, o valor 
histórico, o potencial científico, a raridade e o valor etnográfico. O valor 
patrimonial de cada sítio resulta da média ponderada de cada um dos descritores 
considerados na avaliação, segundo os critérios detalhados no Anexo VI do 
Volume de Anexos. 

 
11.2 Enquadramento Histórico-Cultural 

A cidade de Viana do Castelo é sede de concelho e capital de distrito, localiza-se na 
Região Norte (NUT II), no Minho-Lima (NUT III). Fica na margem direita do rio Lima, 
junto à sua foz, a uma altitude média de cinco metros. 
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O concelho de Viana do Castelo tem uma área de 318,6 km2, distribuída por 40 
freguesias, entre as quais Alvarães onde se localiza o projecto. 
 
O distrito de Viana do Castelo, situado no extremo Norte do território continental 
português, no Minho, entre os rios Minho e Neiva, é limitado a Norte e Leste pela 
Espanha, a Sul pelo distrito de Braga e a Oeste pelo oceano Atlântico. Bastante 
montanhoso, atinge a altitude máxima na serra da Peneda, a 1416 m. É banhado pelos 
rios Minho, Âncora, Lima, Neiva e seus afluentes, Coura e Vez. 
 

Povoado desde o Paleolítico, o concelho de Viana do Castelo detém um vasto 
património histórico (ver Anexo VI do Volume de Anexos onde se apresenta o 
inventário do património arqueológico e arquitectónico do concelho). São vários os 
achados que comprovam a presença da cultura castreja, com destaque para a "cidade 
velha" de Santa Luzia. A civilização romana também se instalou neste território. Viana 
recebeu foral em 1258, outorgado por D. Afonso III, que lhe concedeu categoria de vila, 
chamando-lhe Viana da Foz do Lima. Esteve envolvida na dinâmica dos 
descobrimentos, assistindo-se a uma intensificação da actividade comercial. Tornou-se 
cidade em 1848, por decreto de D. Maria II, a qual lhe atribuiu o nome de Viana do 
Castelo em homenagem à resistência que a guarnição do seu castelo manteve durante o 
cerco que lhe fez a Junta do Porto, aquando do movimento revolucionário chamado 
Maria da Fonte. Actualmente, o castelo de Viana não passa de uma relíquia histórica. 
 
Do seu vasto património edificado, salienta-se: a Sé, a Igreja Matriz, Igreja de Santa 
Cruz, a Igreja da Caridade do Convento de Sant’ana, o portal manuelino de Sant’ana, as 
igrejas de S. Bento, de S. Domingos, do Carmo, do Convento de Santo António, da 
Senhora da Agonia, a capela-mor de S. Domingos, a Capela dos Malheiro Reimão, a 
fonte alegórica Viana e os quatro continentes, o chafariz da Praça (datado do século 
XVI), o Hospital da Misericórdia de Viana, os Paços do Concelho, a roqueta (uma das 
primeiras fortalezas abaluartadas da nossa costa), o Museu Municipal-Casa Barbosa 
Maciel, a estação do caminho-de-ferro, as casas da Carreira (com a sua fachada 
manuelina), dos Sá Sotomaior, dos Malheiro Reimão, dos Costa Barros e dos Melo 
Alvim. 
 

Nos vários concelhos que compõem o distrito, encontram-se monumentos valiosos, quer 
pela sua arquitectura, quer pelo papel que desempenharam na defesa das nossas 
fronteiras. São exemplos: a ponte gótica, de Ponte de Barca; o centro histórico de 
Caminha, onde se salienta a Igreja Matriz e o forte da Ínsua, no estuário do rio Minho; a 
fortaleza de Valença; a fortaleza de Monção e o castelo e Igreja Matriz de Melgaço, 
entre outros. 
 
Alvarães aparece nos documentos oficiais antigos com as formas de Alvares 
(inquirições de 1220 na secção de Reguengos e em alguns registos datados do sec.XV 
das Matrículas de Ordens do Arquivo Distrital de Braga), Alvarães (encontra-se nas 
outras secções das Inquirições de 1220 e nas de D. Afonso III e D. Diniz), Alvaraães, 
Alvaraens e Alvarães (estas últimas encontram-se nas colectas do Seminário de S. 
Pedro, entre o Sec. XVII a XIX). 
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Sobre a origem da palavra podem formular-se, segundo a Monografia de Alvarães do 
Padre Manuel Martins Cepa, datada de 1939, «três hipóteses mais ou menos 
defensáveis». 
 

A primeira indica que a palavra poderia derivar do «genitivo do nome germânico 
Álvaro ou Alvarus». Admitindo esta origem, «a actual freguesia de Alvarães 
corresponderia a uma primitiva povoação ou vila pertencente a um senhor chamado 
Álvaro». 
 

Uma segunda hipótese lançada pelo Padre Manuel Martins Cepa, realça o facto de as 
formas nasais de «Alvaraães, Alvaraens e Alvarães» dificilmente se poderão explicar 
pelo significativo patronímico Álvaro, que não termina nem em a ou e. Por tal «parece 
mais seguro ir buscar a origem de Alvar’Eanes ou Alvar’Anes» de onde facilmente se 
forma Alvarães pela mudança fonética. 
 
Uma terceira hipótese, menos provável, mas não de toda descabida, procura explicar a 
formação da palavra por alba+arenas, isto é, alvarenas, o que significaria areia branca. 
Neste caso a palavra Alvarães na sua origem indicaria a existência de uma grande 
quantidade de argila branca nesta freguesia. O extinto lugar de Alvito (Alviti nas 
Inquirições de 1258 e Alvite no tombo de 1681) parece confirmar esta hipótese, pois era 
nele que se fabricava a louça e a telha, as Telheiras de Alvite, como diz o tombo citado. 
 
Diversos achados arqueológicos dão conta da existência de povoações nesta freguesia 
ao longo dos séculos. Alguns destes achados remontam ao Paleolítico. Entre estes 
encontram-se picos, raspadores e machados entre outros. 
 
Nesta freguesia foi encontrado um castro romanizado, onde têm surgido diversos 
objectos: restos de cerâmica com ornatos incisos, ânforas, pesos de tear, um cossoiro de 
barro pintado de azul, um fragmento de mó manual, diversas telhas romanas, entre 
outras. 
 
No lugar de Outeiro, no sítio da Aguada, apareceu uma necrópole com nove sepulturas. 
Uma delas era de pedra móvel e as restantes eram abertas no próprio solo de xisto, de 
forma nitidamente trapezoidal e orientadas de Nascente para Poente. 
 
Em 1929 apareceu na parede da antiga igreja paroquial uma ara romana em muito bom 
estado. Em 1937, ao demolir-se a velha igreja paroquial para edificação da nova, foi 
encontrado na capela-mor, juntamente com quatro bases de colunas lavradas 
manuelinas, um fragmento de uma pedra sepulcral com a cabeça de um carneiro e uma 
inscrição romana. 
 
Uma outra herança, que comprova a passagem de diversas culturas por Alvarães, são as 
lendas oriundas dos tempos da ocupação dos mouros. 
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Da Idade Média registam-se, segundo as Inquisições, a presença em Alvarães, 21 Casais 
de Ordem e 3 Cavaleiros. No século XVII contavam-se em Alvarães 32 casais daquela 
categoria. Também se registam documentos históricos que incluem Alvarães como uma 
das vinte comendas da Ordem de Cristo existentes na Comarca de Barcelos, território ao 
qual a freguesia primeiramente pertenceu. 
 

11.3 Resultados da Pesquisa Documental 

A pesquisa documental efectuada, tendo como base o PDM de Viana do Castelo em 
vigor, o IHRU – Instituto da Habitação e Requalificação Urbana, através das suas 
direcções gerais DGEMN/DSID, DGEMN/DREMN e, ainda, o IGESPAR, IP, foi 
orientada para uma área com um raio de 1 km em torno do local do projecto. 
 
Foram identificados os seguintes sítios, que estão localizados na Figura IV.27: 
 
���� 1 e 2: Castro e Capela de Nossa Senhora do Castro: 

CNS: 13511. 

A primeira referência ao castro situa-se no século XI, então apelidado de mons castro 
malo. 
 
O castro ocupa a parte superior de uma pequena colina rochosa, situada a cerca de 
200 metros a Poente do convento de S. Romão, e nas imediações da estrada real, 
antiga via secundária romana que ligava Porto a Caminha, pelo litoral. 
 
Na parte mais elevada do antigo castro ergueu-se uma capela com o nome de Nossa 
Senhora do Castro. Quer com a construção da capela e da escadaria que liga esta ao 
Mosteiro de S. Romão, quer com a utilização do espaço como pedreira, destruíram 
quase por completo a antiga acrópole (ALMEIDA:2009, 192). 
 
Em visita efectuada a Nossa Senhora do Castro, observou-se uma continuada 
destruição com a construção deliberada de equipamentos de recreio a Noroeste da 
acrópole, local provável da existência de arquitecturas relacionadas com a antiga 
ocupação do espaço. Embora, sendo actualmente extremamente difícil definir 
estruturas, habitacionais ou defensivas, é relativamente abundante a identificação de 
cerâmica de construção de cobertura de época romana, alguma cerâmica da Idade do 
Ferro, um ou outro fragmento da Idade do Bronze, elementos de peso 
(provavelmente relacionados com a tecelagem) e indústria lítica sobre quartzito. No 
caso da indústria lítica, entre outros elementos normalmente relacionados com este 
tipo de ocupações, pequenos núcleos, lascas, etc., identificou-se um machado de 
mão, indiscutivelmente Paleolítico.  
 
Juntamente com estes materiais identificados no local (materiais não recolhidos), que 
possibilitaram uma hipótese cronológica mais ampla do que a bibliografia demonstra, 
e uma clara ocupação do outeiro, sobretudo para Noroeste, não é rara a observação 
de algumas rochas com motivos historiados, embora parcialmente cobertas por 
sedimentos e de difícil descrição. 
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Junto ao cemitério da Igreja paroquial da freguesia foram identificadas cerâmicas de 
construção de época romana (ALMEIDA:2008, 193). 
 
No local correspondente ao povoado da Idade do ferro/ romanização, ergue-se uma 
pequena capela, em honra de Nossa Senhora do Crasto, objecto de peregrinação 
anual. Possui uma nave única de planta rectangular. O aparelho é constituído por 
pedra granítica bem aparelhada rebocada com cal e tinta branca. Em alguns locais o 
reboco saiu o que deixa perceber o seu aparelho. A capela possui um escadório que 
desce o monte até ao Mosteiro de S. Romão do Neiva. 
 
Coordenadas Geográficas:21º38`22.98``N; 8º46`45``O; Alt. 93m. 
 

���� 3: Igreja; Cruzeiro e Convento de São Romão do Neiva 

CNS: 30193 - Protecção: IIP, Desp. Setembro 1980. 

Arquitectura religiosa, maneirista, barroca e neoclássica. Mosteiro beneditino com 
igreja de planta longitudinal composta por nave única, com capelas retabulares e 
duas capelas laterais mais profundas criando interiormente falso transepto e capela-
mor, mais baixa e estreita, com sacristia e dependências monacais desenvolvidas a 
Sul, mais avançadas. Fachada principal da igreja terminada em cornija encimada por 
tabela com frontão de volutas interrompido, flanqueada por duas torres sineiras, e 
com três eixos de vãos: no central, portal de verga recta encimada por friso, frontão 
de volutas interrompido por brasão e nicho, e nos laterais, cartelas e janelas, tudo 
envolvido por acantos enrolados ou formando orelhas. No interior, cobertura em 
falsa abóbada de berço de estuque, com coro-alto, capelas retabulares laterais 
contendo retábulos maneirista, rococó ou neoclássicos, duas capelas mais profundas, 
com retábulos maneiristas, púlpitos, e retábulo-mor com retábulo de talha dourada 
maneirista. Sacristia com retábulo rococó e mosteiro com dependências de dois 
pisos, e claustro da ordem toscada também de dois pisos, com arcada no primeiro 
piso, de arcos de volta perfeita, e janelas de sacada no segundo. O cruzeiro, de coluna 
toscana e remate em cruz, é do estilo neoclássico. 
 
Coordenadas Geográficas: 41º37`54``N; 8º46`48``O; Alt. 83m. 
 

���� 4: Mamoa da Pedreira – Neivatex: 

CNS: 17151. 

Trata-se de uma arquitectura funerária sem mamoa visível, provida de corredor 
indiferenciada em planta com 12 ortostatos in situ, do período de transição Neolítico-
Calcolítico.   
 
Alguns esteios da câmara apresentam decoração. 
 
Junto do monumento foi construída uma pequena cista já de cronologia mais tardia, a 
qual se conserva in situ. 
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Este monumento encontra-se no limite Este dos terrenos da Neivatex, junto à estrada 
Viana-Esposende. 
 
Insere-se num contexto megalítico, próximo da Mamoa da Chafé, Mamoas nº 2 e 3 
de São Romão de Neiva.  
 
Coordenadas Geográficas:41º38`07``N; 8º46`19.75``O; Alt. 45m. 

 
���� 5: Mamoa da Zona Industrial (2º fase - local. aprox.) 

CNS:8065. 

A Mamoa está implantada sobre um terraço fluvial e é constituída por terra barrenta. 
Encontrava-se coberta de mato e bastante degradada, com uma grande vala, no 
sentido NNW-SSE. Encontrou-se cerâmica decorada, campaniforme. Pelo facto de se 
situar a poucas centenas de metros, em linha recta, do primeiro monumento 
megalítico escavada naquela freguesia (Mamoa da "Neivatex") passou-se a designar 
aquela por mamoa 1 e esta por mamoa 2.  
 
Coordenadas Geográficas: ? 
 

���� 6: Gravuras Rupestres: 

CNS:? 

Referidas no PDM de Viana do Castelo, Descritor de Património 2008. 
 
Coordenadas Geográficas: 41º38`64``N; 8º45`48.37``O; Alt: 40m. 
 

���� 7: Mamoa de Alvarães/ Vila Fria 

CNS: 19172 

Monumento funerário de grandes dimensões, com cerca de 25 m de diâmetro e altura 
variável entre 1 e 2 m; apresenta uma cratera de violação central. 
 
Coordenadas Geográficas: 41º38`38.64``N; 8º45`48.37``; Alt. 40m. 

 
11.4 Resultados da Prospecção Sistemática  

11.4.1 Características do terreno e condições de visibilidade 

Relativamente ao estado do terreno, no momento de prospecção arqueológica, 
registaram-se zonas de visibilidade elevada, zonas de visibilidade reduzida e mesmo 
zonas de visibilidade nula (ver Figura IV.28 e Anexo VI).  
 
Todas as zonas de intervenção encontravam-se, em parte, superficialmente 
descaracterizadas, resultado de um contexto de perturbação dos solos provocado pela 
utilização do local para depósito de materiais de construção e de resíduos de construção 
e demolição e, ainda, pela edificação da A28. 
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Figura IV.28 – Visibilidades verificadas na área de projecto: amarelo – visibilidade boa; 

vermelho – visibilidade reduzida; azul – visibilidade nula (s/ escala). 
 

11.4.2 Elementos Patrimoniais Identificadas em Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática das áreas de incidência directa 
e indirecta do projecto. 
 
Considera-se como área de incidência directa, onde também se irá localizar o estaleiro 
de obra, as zonas que serão objecto de trabalhos de escavação e/ou movimentação de 
terras. Considera-se como área de incidência indirecta zonas que não vão comportar, à 
partida, qualquer afectação directa do subsolo ou qualquer outra acção que ponha em 
causa a sua integridade física, mas que, por se localizarem nas proximidades, podem 
sofrer algum tipo de impacte (ex. passagem de maquinaria pesada, etc.). 
 
Os trabalhos de prospecção não revelaram incidências patrimoniais na área de 
incidência directa e indirecta do projecto. 
 
 
 
 

11.5 Síntese 
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O concelho de Viana do Castelo é muito rico do ponto de vista patrimonial, 
sobressaindo, de um vasto conjunto arquitectónico e arqueológico, na envolvente do 
local do projecto, o Castro e Capela de Nossa do Castro, Igreja, Cruzeiro e Convento de 
são Romão, as Mamoas da Pedreira, da Zona Industrial e de Alvarães/vila Fria e 
Gravuras Rupestres. 
 
Não foram identificados sítios histórico-arqueológicos ou imóveis com interesse 
patrimonial na área a afectar pelo projecto da Fortissue. 
 
 

12. SÓCIO-ECONOMIA 

12.1 Introdução 

A análise das características sócio-económicas da região onde será implementado o 
projecto em estudo será efectuada a dois níveis distintos: 
 

• O primeiro, mais geral, terá como referência o concelho de Viana do Castelo e, 
sempre que possível, as NUTS – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos em que este se insere, respectivamente NUT II Norte e NUT III 
Minho-Lima; 

• O segundo, mais detalhado, fará uma análise da freguesia de Alvarães, onde se irá 
localizar a instalação. 

 
O diagnóstico da situação actual, nas vertentes demográfica, sócio-económica e de 
ocupação do solo, visa apreciar os impactes do projecto e será baseado nos elementos 
estatísticos e documentos bibliográficos disponíveis, bem como no levantamento de 
campo efectuado. 
 

12.2 Dinâmica Demográfica 

12.2.1 Caracterização geral da NUT II Norte 

A NUT II Norte é constituída por 8 NUT III: Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, 
Tâmega, Entre-Douro e Vouga, Douro e Alto Trás-os-Montes, cuja evolução 
populacional, a partir de 1991, se apresenta no Quadro IV.28. 
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Quadro IV.28 – Evolução demográfica da NUT II Norte 

Zona geográfica 1991 
Variação 

(%) 
1991-2001 

2001 
Variação 

(%) 
2001-2009 

2009 

Minho-Lima 250 059 0,1    250 275 0,1 250 390 
Cávado 353 267 11,3    393 063 5,4 414 182  
Ave 466 074 9,4    509 968 3,0 525 054 
Grande Porto 1 167 800 8,0 1 260 680 2,0 1 285 352 
Tâmega 509 209 8,3    551 309 1,7 560 593  
Entre-Douro e Vouga 252 370 9,7    276 812 4,5 289 150  
Douro  238 695 -7,1     221 853 -6,6 208 101 
Alto Trás-os-Montes 235 241 -5,1 223 333 -4,7 212 753 
Continente 9 373 319 5,3 9 869 343 2,8 10 144 940 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região do Norte, 2009 
 
A NUT III Minho-Lima ocupa uma área de 2 218,3 km2, correspondente a cerca de 
10,4% da superfície total da Região Norte, e é constituída por dez concelhos: Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de 
Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. 
 
O Quadro IV.29 regista a evolução populacional, a partir de 1981, nos concelhos que 
constituem a NUT III Minho-Lima. 
 

Quadro IV.29 – Evolução e densidade populacional da NUT III Minho-Lima 

Zona Geográfica Área 
(km2) 

População Residente Variação 
(%) 

2001-2009 

Hab./km2 

2009 1991 2001 2009 

Arcos de Valdevez 447,6 26 976 24 761 24 081 -2,7 53,8 
Caminha 136,4 16 207 17 069 16 577 -2,9 121,5 
Melgaço 238,2 11 018 9 996 9 301 -7,0 39,0 
Monção 211,3 21 799 19 956 19 408 -2,7 91,8 
Paredes de Coura 138,2 10 442 9 571 9 224 -3,6 66,8 
Ponte da Barca 182,1 13 142 12 909 12 978 0,5 71,3 
Ponte de Lima 320,3 43 421 44 343 44 421 0,2 138,7 
Valença 117,1 14 815 14 187 14 295 0,8 122,0 
Viana do Castelo 318,6 83 095 88 631 91 460 3,2 287,1 
V. N. de Cerveira 108,5 9 144 8 852 8645 -2,3 79,7 
Minho-Lima 2 218,3 250 059 250 275 250 390 0,1 112,9 
NUT II Norte 21 283,9 3 472 715 3 687 293 3 745 575 1,6 176,0 
Continente 89 084,3 9 373 319 9 869 343 10 144 940 2,8 113,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 
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As NUT II Norte e NUT III Minho-Lima, à semelhança do Continente, registaram 
significativas migrações, particularmente na década de sessenta. Nos anos setenta, com 
a diminuição do surto migratório e o regresso dos emigrantes da Europa e dos residentes 
nas ex-colónias, registou-se um crescimento populacional, que desacelerou a partir dos 
anos oitenta, altura em que as migrações, sobretudo para França e para a Suíça, 
reassumiram expressão significativa. 
 
A partir dos anos noventa, verificou-se um crescimento demográfico significativo na 
NUT II Norte (7,8% entre 1991 e 2009), enquanto na NUT III Minho-Lima a população 
se manteve praticamente estacionária (0,1%), tendo Viana do Castelo registado o maior 
acréscimo populacional (+3,2%) no conjunto da NUT III Minho-Lima.  
 
A densidade populacional da NUT II Norte, em 2009, é de cerca de 176,0 hab./km2, 
valor muito elevado em relação ao valor médio do Continente (113,9 hab./km2), em 
parte devido ao regime agrícola de minifúndio, de mão-de-obra intensiva, e também 
devido à existência de uma indústria semi-artesanal, que também ocupa uma extensa 
mão-de-obra. 
 
O concelho de Viana do Castelo regista a densidade populacional (278,2 hab./km2) mais 
elevada na NUT III Minho-Lima, equivalente a cerca de 2,5 vezes o valor médio desta 
sub-região. 
 
Em relação à estrutura etária, indicada no Quadro IV.30, verifica-se que, em 2009, a 
população da NUT III Minho-Lima apresenta níveis de envelhecimento mais elevados 
do que a da NUT II Norte e do Continente. 
 

Quadro IV.30 – Estrutura etária em 2009 

Zona Geográfica 
0-14 anos 

% 
15-24 anos 

% 
25 – 64 anos 

% 
65 e mais 

% 
Arcos de Valdevez 10,9 10,8 50,6 27,8 

Caminha 12,5 11,3 55,1 21,0 

Melgaço 8,8 9,1 49,1 33,0 

Monção 10,1 10,1 53,6 26,1 

Paredes de Coura 11,8 10,3 52,2 25,7 

Ponte da Barca 12,8 12,7 53,0 21,4 

Ponte de Lima 15,3 12,6 54,3 17,8 

Valença 12,7 11,3 54,2 21,8 

Viana do Castelo 14,1 11,3 56,9 17,8 

V. N. de Cerveira 13,5 11,1 53,3 22,2 

Minho-Lima 13,1 11,3 54,5 21,2 

NUT II Norte 15,4 12,0 56,9 15,8 

Continente 15,1 11,0 56,9 18,1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 
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De um modo geral, a quebra da taxa de natalidade, associada ao aumento da esperança 
de vida, tem contribuído para o envelhecimento global da população (o índice de 
envelhecimento no Continente aumentou de 71,5, em 1991, para 120,3, em 2009 e na 
NUT III Minho-Lima, no mesmo período, aumentou de 80,7 para 160,5). 
 
O Quadro IV.31 apresenta alguns indicadores demográficos que ilustram o 
envelhecimento geral da população, em particular a nível da NUT III Minho-Lima, 
verificando-se que os indicadores demográficos mais desfavoráveis se registam nos 
concelhos de Melgaço, Monção, Arcos de Valdevez e Paredes de Coura. 
 

Quadro IV.31 – Indicadores demográficos em 2009 

Zona Geográfica 
Taxa Bruta de 

Natalidade 
(% 0) 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

(% 0) 

Taxa de 
crescimento 
natural (%) 

Índice de 
envelhecimento 

Arcos de Valdevez 5,6 15,6 -1,00 255,0 

Caminha 8,0 10,8 -0,29 167,7 

Melgaço 6,4 16,7 -1,03 376,9 

Monção 6,9 16,1 -0,92 258,5 

Paredes de Coura 8,4 13,2 -0,48 217,8 

Ponte da Barca 5,8 10,9 -0,52 166,9 

Ponte de Lima 8,0   9,4 -0,14 116,7 

Valença 8,3 13,4 -0,52 171,8 

Viana do Castelo 8,8   9,5 -0,07 126,7 

V. N. de Cerveira 9,0 14,9 -0,59 164,9 

Minho-Lima 7,9 11,6 -0,37 160,5 

NUT II Norte 8,7   8,5 0,03 102,6 

Continente 9,3   9,8 -0,05 120,3 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 
 
O concelho de Viana do Castelo, em 2009, registou uma taxa de crescimento natural 
negativa (-0,07%), embora seja a mais favorável de toda a sub-região (-0,37%). Os 
concelhos que registam menor índice de envelhecimento são Ponte de Lima e Viana do 
Castelo. 
 
O Quadro IV.32 apresenta os dados relativos ao nível de ensino atingido pela 
população, em 2001, verificando-se uma evolução positiva em todos os níveis de 
ensino, relativamente à década anterior. 
 

Quadro IV.32 – Nível de ensino atingido pela população em 2001 (%) 

Zona Geográfica Nenhum 
Básico 

Secund. Médio Superior 
Taxa de 
Analfab. 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Viana do Castelo 12,7 34,8 15,2 10,9 13,0 0,6 10,8 7,5 

Minho-Lima 15,8 39,7 15,1 9,9 11,7 0,5 7,4 11,6 

NUT II Norte 14,0 37,6 15,1 10,7 15,0 0,6 8,9 8,3 

Continente 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 8,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
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O concelho de Viana do Castelo apresenta valores relativamente mais favoráveis para 
todos os níveis de ensino do que a região, a nível de NUT III Minho-Lima e NUT II 
Norte, e o Continente. 
 

12.2.2 Caracterização local 

O concelho de Viana do Castelo representava, em 2009, cerca de 2,4% da população 
residente na NUT II Norte, distribuída por uma área correspondente a cerca de 1,5% da 
região, e cerca de 36,5% da população residente na NUT III Minho-Lima, distribuída 
por uma área correspondente a cerca de 14,4% desta. 

O concelho de Viana do Castelo é constituído por 40 freguesias, repartidas em igual 
número a Norte e a Sul do rio Lima, cuja evolução populacional se apresenta no 
Quadro IV.33. 

A variação populacional, no último período inter-censitário, não foi uniforme em todo o 
território concelhio, registando-se decréscimos populacionais em 15 das 40 freguesias 
que constituem o concelho de Viana do Castelo e acréscimos variáveis nas restantes. 

De entre as freguesias que registaram maior acréscimo populacional, destacam-se 
Meadela, Darque, Chafé, Moreira do Geraz do Lima e Subportela. 

A freguesia de Alvarães, onde se situa a área de intervenção, registou um acréscimo 
populacional de 5,8% no último período inter-censitário. 

A densidade populacional média do concelho de Viana do Castelo, em 2001, era de 
cerca de 278 hab./km², com um valor máximo na freguesia de Monserrate 
(2 819 hab./km²) e um valor mínimo na freguesia de Vilar de Murteda (29 hab./km²). 

A freguesia de Alvarães, onde se situa a área de intervenção apresentava, no mesmo 
ano, uma densidade populacional de 296 hab./km2, superior ao valor médio do 
concelho. 

 
De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região Norte, em 2009, a densidade 
populacional média do concelho aumentou para 287 hab./km². 
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Quadro IV.33 – Evolução da população por freguesias (1991-2001) 

Zona Geográfica 
População Residente Área  

Variação 
(%) 

Hab./km2 

1991 2001 (km2) 1991/2001 2001 
Afife 1 708 1 677 13,0 -1,8 129 
Alvarães 2 544 2 691 9,1 +5,8 296 
Amonde 387 344 6,2 -11,1 56 
Areosa 4 065 4 485 14,1 +10,3 318 
Barroselas 3 549 3 799 6,6 +7,0 576 
Cardielos 1 162 1 279 4,4 +10,0 291 
Carreço 1 700 1 769 13,2 +4,1 125 
Carvoeiro 1 254 1 239 12,1 -1,1 102 
Castelo do Neiva 3 244 3 203 6,9 -1,2 464 
Chafé 1 979 2 507 8,1 +26,7 310 
Darque 6 933 7 798 9,0 +12,5 866 
Deão 1 027 971 4,0 -5,5 243 
Deocriste 731 742 7,4 +1,5 100 
Freixieiro de Soutelo 619 560 11,7 -9,5 48 
Lanheses 1 676 1 740 9,6 +3,8 181 
Mazarefes 1 508 1 396 4,1 -7,4 341 
Meadela 5 979 8 685 8,4 +45,3 1034 
Meixedo 492 490 7,1 -0,4 69 
Monserrate 6 417 5 637 2,0 -12,2 2819 
Montaria 759 665 22,4 -12,4 30 
Moreira do G. Lima 563 628 2,9 +11,5 217 
Mujães 1 555 1 691 4,9 +8,7 345 
Neiva 1 266 1 267 6,8 +0,1 186 
Nogueira 883 894 11,7 +1,2 76 
Outeiro 1 267 1 271 18,8 +0,3 68 
Perre 3 095 3 007 13,1 -2,8 230 
Portela Suzã 663 590 3,6 -11,0 164 
Sta. M. de Portuzelo 3 810 3 812 7,4 +0,1 515 
Geraz L. (S. Leocádia) 1 016 1 058 8,4 +4,1 126 
Geraz L. (S. Maria) 888 846 3,8 -4,7 223 
Santa Maria Maior 9 145 9 940 3,6 +8,7 2761 
Serreleis 1 029 1 041 3,3 +1,1 316 
Subportela 1 116 1 337 6,1 +19,8 219 
Torre 607 660 3,5 +8,7 189 
Vila Franca 1 854 1 824 7,2 -1,6 253 
Vila Fria 1 322 1 364 6,2 +3,2 220 
Vila Mou 558 564 3,1 +1,1 182 
Vila de Punhe 2 311 2 400 6,0 +3,9 400 
Vila Nova de Anha 2 319 2 513 9,4 +8,4 267 
Vilar de Murteda 277 247 8,4 -10,8 29 
Viana do Castelo 83 095 88 631 318,6 +6,7 278 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
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12.3 Estrutura Sócio-Económica 

12.3.1 Caracterização regional 

A população activa da sub-região Minho-Lima, em 2001, representava cerca de 5,9% 
dos activos da NUT II Norte e cerca de 2,2% da população activa do Continente. 
 
O Quadro IV.34 apresenta as taxas de actividade e de desemprego relativas a 2001, bem 
como os dados disponíveis para 2009. 
 

Quadro IV.34 – Indicadores de emprego 

Zona geográfica 
Taxa de Actividade (%) Taxa de Desemprego (%) 

1991 2001 2009 1991 2001 2009 

Arcos de Valdevez 35,2 33,7 - 3,8 6,7 - 
Caminha 39,7 41,3 - 4,4 7,7 - 
Melgaço 33,7 31,7 - 2,9 5,3 - 
Monção 42,6 37,2 - 2,9 6,1 - 
Paredes de Coura 44,3 40,0 - 7,0 7,8 - 
Ponte da Barca 38,2 37,8 - 4,0 8,1 - 
Ponte de Lima 41,6 42,0 - 4,6 6,0 - 
Valença 40,0 43,1 - 6,0 6,4 - 
Viana do Castelo 43,6 46,2 - 6,2 7,1 - 
Vila Nova de Cerveira 37,1 41,1 - 3,2 6,3 - 
Minho-Lima 40,8 41,6 - 5,0 6,8 - 
NUT II Norte 45,5 48,1 52,6 5,0 6,7 11,0 

Continente 44,9 48,4 52,6 6,1 6,9 9,6 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 
 
As taxas de actividade na NUTIII Minho-Lima e na NUT II Norte aumentaram no 
último período inter-censitário, embora esta variação tenha sido irregular a nível dos 
diferentes concelhos, tendo-se verificado, também um agravamento das taxas médias de 
desemprego. O valor médio das taxas de actividade e de desemprego, em 2009, subiram 
a nível da NUT II Norte e do Continente. 
 
No concelho de Viana do Castelo, em 2001, a taxa de desemprego era superior às 
registadas na NUT III Minho-Lima, na NUT II Norte e no Continente e a taxa de 
actividade superior à da NUT III Minho-Lima, mas inferior aos restantes valores médios 
apresentados. 
 
No mesmo ano, a taxa de desemprego na NUT III Minho-Lima resultava sobretudo do 
desemprego feminino, que atingia 9,2%, enquanto o desemprego masculino era de 
4,9%, bem como dos desempregados à procura de novo emprego, que representavam 
cerca de 75,4% do número total de desempregados. O mesmo padrão se aplicava ao 
concelho de Viana do Castelo, onde o desemprego feminino atingia 9,3%, o 
desemprego masculino era de 5,2% e a percentagem de desempregados à procura de 
novo emprego representava cerca de 78,7% do número total de desempregados 
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O Quadro IV.35 apresenta a distribuição da população activa pelos sectores de 
actividade económica. 
 

Quadro IV.35 – Actividade económica em 1991 e 2001 (%) 

Zona Geográfica 
Primário Secundário Terciário 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Arcos de Valdevez 51,0 20,0 19,4 33,5 29,6 46,5 
Caminha 21,9 7,5 32,5 34,1 45,6 58,4 
Melgaço 51,2 22,6 16,6 24,2 32,2 53,2 
Monção 45,8 19,2 19,4 30,9 34,8 49,8 
Paredes de Coura 46,9 18,5 20,4 38,1 32,7 43,4 
Ponte da Barca 43,8 14,9 23,4 36,9 32,8 48,2 
Ponte de Lima 34,4 10,3 36,1 49,6 29,5 40,1 
Valença 18,9 7,6 30,7 34,1 50,4 58,2 
Viana do Castelo 11,8 3,6 43,7 43,8 44,5 52,6 
V. N. de Cerveira 22,4 6,6 35,4 42,7 42,2 50,7 
Minho-Lima 28,7 9,5 33,0 40,7 38,3 49,8 
NUT II Norte 17,0 12,3 38,8 44,1 44,2 43,6 
Continente 10,5 4,8 38,5 35,5 51,0 59,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
Em 1991, na NUT III Minho-Lima havia um relativo equilíbrio entre os três sectores de 
actividade, com predomínio do terciário. Esta realidade era, no entanto, muito variável, 
coexistindo concelhos essencialmente rurais, como Arcos de Valdevez, Melgaço, 
Monção, Paredes de Coura e Ponte da Barca e concelhos onde o sector terciário já era 
dominante, como Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença e Viana do Castelo. 
 
Esta situação alterou-se substancialmente em 2001, verificando-se uma redução 
significativa do sector primário a nível da NUT III Minho-Lima, à semelhança do que 
se regista a nível da NUT II Norte e do Continente, e um reforço dos restantes sectores. 
 

12.3.2 Caracterização local 

A população activa do concelho de Viana do Castelo, em 2001, representava cerca de 
39,2% dos activos da NUT III Minho-Lima e cerca de 2,2% dos activos da NUT II 
Norte.  
 
A partir dos anos sessenta, o padrão de evolução sectorial da população activa tem sido 
marcado pela perda de activos no sector primário e por um reforço significativo dos 
restantes sectores, em particular do terciário. 
 
A Figura IV.29 mostra a repartição dos activos do concelho de Viana do Castelo pelos 
sectores de actividade em 1991 e 2001. 
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Figura IV.29 – Repartição dos activos do concelho de Viana do Castelo (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 
As empresas sedeadas no concelho de Viana do Castelo, em 2009, representam cerca de 
40% do número total de empresas com sede na NUT III Minho-Lima e 2,6% do número 
total de empresas com sede na NUT II Norte. 
 
O Quadro IV.36 apresenta a distribuição das empresas sedeadas em Viana do Castelo, 
em 2008, por sector de actividade (segundo a CAE Rev. 3), bem como o pessoal ao 
serviço. 
 
Das empresas sedeadas no concelho de Viana do Castelo, em 2009, cerca de 95,3% 
eram microempresas e 4,7% pequenas e médias empresas. Em média, o pessoal ao 
serviço era de 3,6 pessoas e a facturação de 255 milhares de euros. Na NUT III Minho-
Lima, no mesmo ano, cerca de 95,7% das empresas eram microempresas e 4,3% 
pequenas e médias empresas. Em média, o pessoal ao serviço era de 3,1 pessoas e a 
facturação de 199,7 milhares de euros. 
 
Na freguesia de Alvarães, a actividade económica da população, para além do comércio 
e serviços, desenvolve-se, principalmente, na indústria têxtil, cerâmica, tecelagem, 
moagem, mobiliário, carpintaria e agricultura. 
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Quadro IV.36 – Empresas sedeadas em Viana do Castelo, em 2008, 
segundo a CAE – Rev. 3 

Sectores de Actividade Nº Empresas Pessoal 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 138 314 
Indústrias extractivas 8 82 
Industrias transformadoras 799 8854 
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 3 6 
Capt./trat./distribuição água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 8 394 
Construção 1491 5718 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos auto e motociclos 2087 5181 
Transportes e armazenagem 116 610 
Alojamento, restauração e similares 704 1630 
Actividades de informação e de comunicação 51 118 
Actividades financeiras e de seguros - - 
Actividades imobiliárias 179 269 
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 794 1147 
Actividades administrativas e dos serviços de apoio 269 924 
Administração Pública e Defesa; Segurança Social obrigatória - - 
Educação 695 794 
Actividades de saúde humana e apoio social 700 5277 
Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 218 270 
Outras actividades de serviços 862 1016 
Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico  - - 
Actividades dos organismos internacionais e outras inst. extraterritoriais  - - 
Total 9122 32631 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 

 
���� Sector primário 

A maior parte dos activos do sector primário dedica-se à agricultura, caracterizada 
pelo regime de minifúndio (95% das explorações ≤5 ha), explorado quase sempre por 
conta própria e muitas vezes como complemento dos rendimentos familiares. 
 
As principais produções são a vinha, olival e batata. Destacam-se as culturas 
forrageiras, para alimentação animal, e as culturas temporárias, sobretudo de cereais 
para grão. A hortofruticultura também assume uma expressão significativa. Na 
pecuária predomina o gado bovino para leite e carne. 
 
O porto de Viana do Castelo dispõe de lota e de outras estruturas para transformação 
e comercialização do pescado. A actividade piscatória, em geral, tem-se ressentido 
da forte concorrência das frotas de proximidade, bem como da crise sectorial que 
conduziu ao abatimento de parte significativa da frota. 
 
Em 2009, no concelho de Viana do Castelo estavam matriculados 825 pescadores de 
águas interiores não marítimas, 570 pescadores de pesca polivalente (águas 
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marítimas), 781 embarcações com motor e 57 sem motor. No mesmo ano foram 
descarregadas 1 600 t de peixe (sardinha, polvo, carapau, faneca, pescada e, em 
menor escala, raia, tamboril, linguado e azevia), no valor global de 4388 milhares de 
euros. 
 
A exploração mineira tem fraca expressão no concelho, à excepção dos jazigos de 
caulino, existindo também explorações de granitos ornamentais e extracção de 
inertes. 
 

���� Sector secundário 

As empresas das indústrias transformadoras sedeadas no concelho de Viana do 
Castelo representam cerca de 46% do número total de empresas similares da NUT III 
Minho-Lima, distribuindo-se de acordo com o perfil representado na Figura IV.30. 

 
Figura IV.30 – Empresas das indústrias transformadoras sedeadas no 

concelho de Viana do Castelo, segundo a CAE-Rev.3, 2008 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2009 
 
Assim, em número de empresas, regista-se um claro predomínio dos seguintes ramos 
de actividade: 
 
− Indústrias do vestuário; 

− Indústrias metalúrgicas; 

− Indústrias da madeira e da cortiça; 

− Indústrias alimentares; 

− Fabricação de têxteis; 

− Fabrico de mobiliário; 

− Fabrico de minerais não metálicos. 

Ve stuário
2 7%

M e ta lú rg icas
18%M ad eira

16%

M in . não  M e tá licos
4%

A lim en ta res
8%

T êxte is
5 %

O utros
15%

M o biliá rio
4 %

Im pre ssão
3%



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-142 

De entre as principais actividades industriais do concelho, destacam-se os estaleiros 
navais (construção naval, reparação e reconversão) e a produção de pasta e papel. 
 
A construção civil é, também, uma actividade fortemente empregadora em todo o 
concelho (em 2009 existiam 1491 empresas, que empregavam 5718 pessoas). 
 
Em termos de distribuição espacial da indústria, existem diversas zonas industriais, 
de iniciativa camarária ou mista, designadamente: 
 

− Parque Empresarial da Praia do Norte, na freguesia de Monserrate; 

− Parque Empresarial da Meadela, na freguesia de Meadela; 

− Parque Empresarial de Lanheses, na freguesia de Lanheses; 

− Zona Industrial de Neiva, na freguesia de Neiva; 

− Zona Industrial de Alvarães, na freguesia de Alvarães. 
 
A instalação em apreço irá localizar-se na recém-criada Zona Industrial de Alvarães, 
ainda não infra-estruturada, mas irá utilizar as infra-estruturas existentes na contígua 
Zona Industrial de Neiva, concretizando uma proposta de ampliação dessa 
importante zona industrial. 

 
���� Sector terciário 

No sector terciário predomina o comércio, por grosso e a retalho, as actividades de 
restauração e os serviços - administrativos, financeiros, educativos, recreativos e 
culturais, entre outros, que assumem uma expressão significativa, dada a condição de 
capital distrital ocupada pela cidade de Viana do Castelo. 
 
O concelho de Viana do Castelo pertence à Região de Turismo do Alto Minho, que 
para além dos concelhos da NUT III Minho-Lima, abrange os concelhos de Barcelos, 
Esposende e Terras de Bouro, integrados na NUT III Cávado. 
 
A actividade turística do concelho está ligada à existência das praias (9 praias com 
bandeira azul) e aos desportos marítimos (surf, vela e remo), aos recursos naturais e 
paisagísticos, às manifestações de cultura popular, como feiras e romarias, de que se 
destaca a Romaria da Senhora da Agonia, e ao artesanato (madeira, metal e cerâmica, 
bonecos e trajes regionais, socas e chinelos, bordados e rendas, entre os principais). 
 
Em 2009, o concelho dispunha de 19 estabelecimentos hoteleiros com 1831 camas, 
sendo a estadia média de 2,0 noites e taxa média de ocupação de 20,8% (na NUT III 
Minho-Lima foi de 23,9%, na NUT II Norte de 30,9% e no Continente de 36,7%). 
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12.4 Povoamento e Distribuição Espacial da População 

O sistema de povoamento de Viana do Castelo caracteriza-se pela predominância da 
cidade de Viana do Castelo, que também é sede do distrito. A influência da cidade, onde 
se concentra cerca de 44 % da população concelhia, estende-se à sua periferia, 
registando-se a existência de habitações ao longo dos eixos viários, originando um 
povoamento linearmente disperso, mais denso na margem Sul do rio Lima. 
 
De um modo geral, a ocupação rural do território evoluiu de forma a originar uma rede 
densa e dispersa de pequenos lugares, servidos por caminhos municipais, não 
constituindo uma base estruturante do território. As construções encontram-se 
espalhadas por todo o espaço concelhio, principalmente nas áreas de vale e meia 
encosta, onde a agricultura é dominante. 
 
As estimativas do parque habitacional por município do INE, para 2009, indicam que o 
concelho de Viana do Castelo dispõe de 31 816 edifícios de habitação familiar clássica, 
a que correspondem 47 816 alojamentos familiares clássicos. 
 
A freguesia de Alvarães, situada na margem direita do rio Neiva a cerca de 10 km da 
sede do concelho, abrange os lugares de Igreja, Chasqueira, Souto do Monte, Paço, 
Outeiro, Várzea, Mereiçô, Padrão, Sião, Pauso, Costeira, Xisto, Sardal, Calvário e Viso.  
 

12.5 Equipamentos colectivos 

No concelho de Viana do Castelo, as funções centrais encontram-se polarizadas na 
cidade de Viana do Castelo, que domina todo o concelho, em termos espaciais e 
funcionais, dispondo de infra-estruturas administrativas, económicas, de protecção civil 
e segurança, educacionais e de saúde, bem como infra-estruturas desportivas, culturais e 
artísticas. 
 
Relativamente aos equipamentos de saúde, o concelho de Viana do Castelo dispõe de 
1 hospital público (Centro Hospitalar do Alto Minho - Hospital de Santa Luzia), 
2 hospitais privados (Hospital Particular e Cruz Vermelha), 3 centros de saúde e 
8 extensões. 
 
Os indicadores de saúde, relativos a 2009, registam uma relação de 3,7 médicos e de 
0,3 farmácias por 1000 habitantes, enquanto na NUT III Minho-Lima a proporção é de 
2,6 médicos e 0,3 farmácias (na NUT II Norte a proporção é de 3,5 médicos e 
0,2 farmácias por 1000 habitantes e no Continente de 3,8 médicos e de 0,3 farmácias). 
 
A nível escolar, estão inventariados 141 estabelecimentos, que no seu conjunto cobrem 
os diversos graus de ensino (pré-escolar a superior), dos quais 52 de educação pré-
escolar, 79 do ensino básico e 10 do ensino secundário (INE, 2009). A nível de ensino 
superior, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo dispõe de diversas licenciaturas, 
cursos de especialização tecnológica e formação especializada. 
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Existem, ainda, estabelecimentos de ensino profissional, como a Escola Profissional de 
Música e a Esprominho – Escola Profissional do Minho, que abarca diversas áreas de 
actividade (design, cabeleireiro, modelista de vestuário, monitor de actividades 
desportivas, técnico de turismo e outras). 
 
De entre os principais equipamentos culturais refere-se a Biblioteca Municipal, o Teatro 
Municipal, a Citânia de Santa Luzia, o Arquivo Municipal, o Espaço Internet, o Navio-
Hospital Gil Eanes, 2 salas de cinema e diversas galerias de arte e auditórios. 
 
Na área museológica destaca-se o Museu de Arte e Arqueologia, o Museu do Traje, o 
Museu do Pão de Outeiro e diversos Núcleos Museológicos (do Templo - Monumento 
de Santa Luzia, da Igreja das Almas, de Lanheses, do Sargaço, de Arqueologia, Casa 
dos Nichos, Moinhos de Água da Montaria, Museu Arqueológico de Santa. Maria de 
Geraz do Lima, Museu dos Carros de Cavalo, Museu da Fábrica de Louça Regional de 
Viana, Museu de Arte da Marioneta, Agro-Marítimo de Carreço, Moinhos de Vento de 
Montedor e Núcleo Cultural - Artístico Rural Escola de S. Gil). 
 
Relativamente aos equipamentos desportivos, o concelho dispõe de 7 pavilhões 
desportivos, 3 piscinas municipais e 1 estádio municipal equipado com pista de 
atletismo. 
 

12.6 Infra-estruturas 

No concelho de Viana do Castelo, segundo dados do Recenseamento Geral da 
População de 2001, cerca de 99,0% dos residentes dispõem de electricidade, 98,0% 
dispõem de água canalizada (67,8% proveniente da rede pública e 30,2% proveniente de 
rede particular), 92,9% de sistema de esgotos (39,3% rede pública de esgotos, 51,8% 
sistema particular de esgotos e 1,8% outros sistemas). 
 
Estes níveis de atendimento são praticamente equivalentes aos da NUT II Norte, onde 
cerca de 99,1% dispõem de electricidade, 97,2% dispõem de água canalizada (63,7% 
proveniente da rede pública e 33,5% proveniente de rede particular), 93,6% são servidos 
por rede de esgotos (42,8% rede pública de esgotos, 48,1% sistema particular de esgotos 
e 2,7% outros sistemas).  
 
Em relação à população servida por estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 
segundo o Anuário Estatístico da Região Norte de 2009, o nível de atendimento no 
concelho de Viana do Castelo é de 63,0% dos residentes, enquanto na NUT III Minho–
Lima não ultrapassa 49,0% (na NUT II Norte é de 65% e no Continente de 74%). 
 
���� Águas do Noroeste, S. A. 

A empresa Águas do Noroeste, S. A. foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 41/2010, de 
29 de Abril, mediante a fusão das sociedades Águas do Cávado, S.A., Águas do 
Minho e Lima, S.A. e Águas do Ave, S.A., tendo-lhe sido atribuída, em regime 
exclusivo, a concessão da exploração e gestão do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Noroeste, pelo prazo de cinquenta anos. 
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Este Sistema está previsto no PEAASAR 2007-2013 (Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais), integrando-se nos 
objectivos nele fixados e dando, assim, cumprimento à legislação ambiental 
comunitária. 
 
O Sistema de Abastecimento de Água compreende 4 Centros Operacionais (Minho, 
Lima, Ave e Cávado) e está dimensionado para fornecer 67,1 milhões de m3/ano de 
água potável a uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. O investimento 
previsto para o abastecimento de água, de cerca de 416,1 milhões de euros, permitirá 
alcançar uma taxa de atendimento de cerca de 97% da população total do Noroeste. 
 
Está prevista a integração/construção de 14 captações, 13 estações de tratamento de 
água (ETA), 104 estações elevatórias, 273 reservatórios e cerca de 1 196 km de 
condutas adutoras. Actualmente, encontram-se em funcionamento 10 captações, 
9 estações de tratamento de água (ETA), 43 estações elevatórias, 123 reservatórios e 
cerca de 528 km de condutas adutoras. 
 
O Sistema de Saneamento de Águas Residuais compreende 5 Centros Operacionais 
(Minho, Lima, Ave, Cávado e Tâmega Sousa) e está dimensionado para a recolha, 
tratamento e rejeição de 80 milhões de m3/ano de águas residuais, geradas por uma 
população estimada em cerca de 1,2 milhões de habitantes. O investimento previsto 
para o saneamento das águas residuais, de cerca de 413,3 milhões de euros, permitirá 
alcançar uma taxa de atendimento de cerca de 88% da população total do Noroeste. 
 
Está prevista a integração/construção de 95 estações de tratamento de águas residuais 
(ETAR), 267 estações elevatórias e cerca de 1 415 km de emissários. Actualmente, 
encontram-se em funcionamento 37 ETAR, 108 estações elevatórias e cerca de 
578 km de emissários.  

 
���� Abastecimento de água 

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo - SMSBVC 
abastecem cerca de 97% da população através das captações de Bertiandos, 
Barroselas, Areosa, Vale do Neiva e Veiga de Anha, designadamente: 

 
− A zona de abastecimento de Bertiandos abastece 37 500 consumidores, situando-

se a principal origem da água no rio Lima; 

− A zona de abastecimento de Barroselas serve 14 800 consumidores, situando-se a 
principal origem de água no rio Neiva; 

− A zona de abastecimento da Areosa abrange 17 000 consumidores, sendo as 
principais origens de água as Minas do Monte de Santa Luzia e Veiga da Areosa; 

− A zona de abastecimento do Vale do Neiva abastece 9 700 consumidores, a partir 
da captação de água de Areias de Vilar, localizada no rio Cávado; 

− A zona de abastecimento da Veiga de Anha serve 5 000 consumidores, a partir de 
5 furos artesianos em Veiga de Anha. 
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Algumas populações (5160 pessoas) são abastecidas pelas respectivas juntas de 
freguesia, a partir de captações geridas por estas, designadamente Afife (650), 
Carrêço (1700), São Lourenço da Montaria (650), Amonde (300), Portela Susã (250), 
Freixieiro de Soutelo (700), Vilar de Murtêda (280), Meixedo (550) e Outeiro (80). 
 
Os SMSBVC procedem ao tratamento da água para abastecimento e efectuam, 
diariamente, análises aos principais parâmetros de qualidade, estendendo este 
controle à água distribuída pelas juntas de freguesia. 

 
���� Águas residuais 

O Sistema de Saneamento do concelho de Viana do Castelo é constituído por 
5 sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, que dispõem de 5 ETAR’s, 
designadamente em Gelfa, Areosa, Amorosa, Lanheses e Barroselas e de 28 estações 
elevatórias. 
 
As habitações isoladas dispõem de fossas sépticas ou de outros tratamentos de 
natureza biológica (estações biológicas compactas ou outras). 
 

���� Resíduos sólidos 

A recolha dos resíduos sólidos do concelho de Viana do Castelo é realizada pela 
Divisão dos Resíduos Sólidos Urbanos dos Serviços Municipalizados, sendo o nível 
de atendimento praticamente de 100%. O concelho dispõe, também, de recolha 
selectiva para as diversas fileiras de resíduos. 
 
Os resíduos são encaminhados para o Aterro do Sistema Multimunicipal do Vale do 
Lima e Baixo Cávado (concessionado à RESULIMA), localizado no concelho de 
Viana do Castelo, a cerca de 0,7 km a Nordeste da área de intervenção. Este aterro, 
em funcionamento desde Dezembro de 1998, serve os concelhos de Arcos de 
Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo, 
cobrindo uma área total de mais de 1 778 km². Em fim de vida útil, prevê-se o seu 
encerramento para 2011/2012, passando os resíduos a ser encaminhados para uma 
nova infra-estrutura que irá ser construída no concelho de Barcelos, com localização 
ainda em discussão. 
 
A actividade da RESULIMA abrange a recolha selectiva e valorização de resíduos 
dispondo, para o efeito, de um ecocentro e de um centro de tratamento em Vila Fria, 
no concelho de Viana do Castelo, e de uma estação de transferência com ecocentro, 
em Oliveira, no concelho de Arcos de Valdevez, bem como de um conjunto de 
ecopontos espalhados pelos seis concelhos referidos. 
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12.7 Acessibilidades e Tráfego 

���� Rede Rodoviária 

O Plano Rodoviário Nacional 2000, aprovado com a publicação do Decreto-
Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, que revogou e substituiu o Decreto-Lei n.º 380/85, de 
26 de Setembro, foi submetido à Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 30 de 
Outubro, alterado por apreciação parlamentar pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 182/2003. 
 
A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental, pela rede 
nacional complementar e pela rede nacional de auto-estradas, a seguir sumariamente 
caracterizadas: 

 
− Rede nacional fundamental – integra os itinerários principais (IP), que são as vias 

de interesse nacional que asseguram a ligação entre centros urbanos com 
influência supra-distrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras; 

− Rede nacional complementar – é constituída pelos itinerários complementares 
(IC) e pelas estradas nacionais (EN) e assegura a ligação entre a rede nacional 
fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra-concelhia, mas 
infra-distrital. Os itinerários complementares estabelecem as ligações regionais de 
maior interesse, bem como às principais vias envolventes e de acesso às áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto; 

− Rede nacional de auto-estradas – é formada pelos elementos da rede rodoviária 
nacional, especificamente projectados e construídos para o tráfego motorizado, que 
não servem as propriedades limítrofes e que reúnem um conjunto de características 
técnicas específicas. 

 
Existe, ainda, uma rede de estradas regionais (ER) e de estradas municipais (EM). 
 
As comunicações rodoviárias existentes e previstas para o concelho de Viana do 
Castelo, segundo o PRN 2000, são as seguintes (Figura IV.31). 
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Figura IV.31 – Rede rodoviária na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: INIR - Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias 

 
���� Rede fundamental (Itinerários principais) 

• IP 1 – Valença – Castro Marim [Valença – Braga – Porto – Aveiro – 
Coimbra – Leiria – Santarém – Lisboa – Montijo – Setúbal – Aljustrel 
– Faro – Castro Marim] 

• IP 9 – Viana do Castelo – Vila Real [Viana do Castelo – Ponte de Lima – 
Braga – Guimarães – Amarante – Vila Real] 

 
���� Rede nacional complementar (Itinerários complementares) 

• IC 1 – Lisboa – Guia [Valença – Viana do Castelo – Póvoa de Varzim – 
Porto – Espinho – Ovar – Aveiro – Figueira da Foz – Leiria – Caldas 
da Rainha – Torres Vedras – Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – 
Grândola – Ourique – Guia (IC 4)] 

• IC 28 – Viana do Castelo – Lindoso [Viana do Castelo (IC 1) – Ponte de Lima 
– Lindoso] 

- Local do Projecto       s/ escala 
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���� Rede nacional complementar (Estradas Nacionais) 

• EN 13 – S. Pedro da Torre – Valença [(S. Pedro da Torre (IC 1) – Valença] 
• EN 103 – Neiva – Sapiãos - [Neiva (IC 1) – Barcelos – Braga – Póvoa de 

Lanhoso – Vieira do Minho – Sapiãos (entroncamento da EN 312)] 
 
• EN 201 – São Pedro da Torre – Braga [São Pedro da Torre (entroncamento da 

EN 13) – São Bento da Porta Aberta – Ponte de Lima – Ponte Nova – 
Prado – Braga] 

• EN 306 – Ponte de Lima – Paredes de Coura – [(Ponte de Lima – Paredes de 
Coura (entroncamento da EN 303)] 

 
���� Estradas Regionais 

• ER 203 – Viana do Castelo – Ponte da Barca [Viana do Castelo (IC 1) – Ponte 
de Lima – Ponte da Barca (IC  28)] 

• ER 204 – Ponte de Lima – Barcelos [Ponte de Lima (entroncamento da ER 203) 
– Barcelos] 

 
Para além das comunicações rodoviárias previstas no PRN 2000, existem diversas 
estradas municipais e caminhos rurais. 
 

���� Tráfego 

O local de implantação do projecto situa-se na freguesia de Alvarães, junto ao 
IC1/A28, na proximidade da Zona Industrial de Neiva, na freguesia do mesmo nome. 
 
O posto de contagem de tráfego mais próximo da instalação - Posto 031A/CD 
localiza-se na LIG-IP9-IC1, ao km 0,2. O recenseamento de tráfego referente a 2005, 
publicado pela Estradas de Portugal, E.P.E., registou um tráfego médio diário anual 
TMDA de 42 455 veículos/dia com a seguinte distribuição: veículos ligeiros - 40 360 
e veículos pesados - 2 073 e velocípedes – 22. 

 

���� Rede Ferroviária 

A Figura IV.32 apresenta a rede ferroviária na área de análise. 
 
O concelho de Viana do Castelo é atravessado pela linha do Minho, que vai do limite 
Sul do município, na freguesia de Barroselas, até ao limite Norte, na freguesia de 
Afife, numa extensão de cerca de 26 km. Na área do concelho existem quatro 
estações (Barroselas, Darque, Viana do Castelo e Carreço) e quatro apeadeiros 
(Neves, Alvarães, Areosa e Afife).  
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Figura IV.32 – Rede ferroviária na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: REFER 
 
���� Transporte marítimo 

O concelho de Viana do Castelo dispõe de um porto de mar, servido pela rede 
nacional de estradas, que engloba as vertentes comercial, piscatória, industrial e de 
recreio. Encontra-se, em fase de implementação, o projecto de ligação do porto à 
auto-estrada (A 28). 
 
A maior parte das infra-estruturas portuárias localiza-se na margem Norte do rio 
Lima, nomeadamente o porto industrial, que alberga os Estaleiro Navais de Viana do 
Castelo e a ENERCOM, fabricantes no ramo da energia eólica; o porto de pesca, 
com uma movimentação diária expressiva em termos económicos; o porto de recreio, 
constituído por duas docas, respectivamente a montante e a jusante da ponte metálica 
de Viana do Castelo, com capacidade de amarração global de 307 lugares. 
 

Simbologia: 

1 – Linha do Minho 9 – Linha de Guimarães Rede principal 
4 – Ramal de Braga 12 – Linha do Tâmega 
5 – Linha de Leixões 13 – Linha do Corgo Rede complementar 
6 – Linha do Douro 14 – Linha do Tua  
8 – Linha do Norte 16 – Linha do Vouga Rede secundária 

 
– Local do Projecto    s/ escala 
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O porto comercial, na margem Sul do rio Lima, tem capacidade para receber mais de 
900 000 t de carga por ano, movimentando granéis sólidos (cimento, caulino, 
fertilizantes e estilha de madeira), granéis líquidos (asfalto) e carga geral fraccionada 
(madeira, alumínio, papel kraft, aço, granito e outros), e carga “roll-on/roll-off”. 

 
12.8 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

No caso da não existência de projecto, ou seja na opção zero, é expectável que o 
desenvolvimento económico e social do concelho de Viana do Castelo se mantenha ao 
ritmo actual, dado não se prever a ocorrência de qualquer tipo de intervenção na zona, 
susceptível de alterar as condições socioeconómicas. 
 

12.9 Síntese 

A unidade industrial da FORTISSUE, S.A. irá localizar-se na freguesia de Alvarães, 
concelho de Viana do Castelo, que se insere na NUT III Minho-Lima, integrada na 
NUT II Norte. 
 
O concelho de Viana do Castelo, de acordo com o Anuário Estatístico da Região Norte, 
de 2009, tem 91 460 habitantes. Em termos de densidade populacional (287 hab. /km2) 
apresenta o valor mais elevado da NUT III Minho-Lima (2,5 vezes o valor médio). 
 
Do ponto de vista da actividade económica, em 2001, predominava o sector terciário 
(52,6%), seguido pelo sector secundário (43,8%), enquanto o sector primário 
apresentava o valor mais baixo da NUT III Minho-Lima (3,6%). A taxa de actividade, 
no mesmo ano, era de 42,6% e a taxa de desemprego de 7,1%, valores superiores à 
média regional. 
 
A actividade no sector primário distribui-se, sobretudo, pela agricultura, fruticultura, 
pecuária e pesca. De entre as principais actividades industriais do concelho destacam-se 
os estaleiros navais e a produção de pasta e papel. Em número de empresas industriais, 
predominam as indústrias do vestuário, metalúrgicas, madeira e cortiça, alimentares, 
têxteis, mobiliário e fabrico de minerais não metálicos. 
 
O sector terciário reparte-se pelo comércio, restauração, actividades turísticas e 
serviços, que assumem uma expressão significativa dada a condição de capital distrital 
da cidade de Viana do Castelo, que dispõe de infra-estruturas administrativas, 
económicas, de protecção civil e segurança, educacionais e de saúde, bem como de 
infra-estruturas desportivas, culturais e artísticas.  
 
Os níveis de atendimento em relação às principais infra-estruturas (electricidade, 
abastecimento de água, tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos) são 
elevados e praticamente equivalentes aos da Região Norte. O concelho dispõe, ainda, 
boas acessibilidades terrestres e marítimas. 
 
O projecto em análise irá localizar-se na freguesia de Alvarães, a cerca de 10 km da 
sede do concelho, na margem direita do rio Neiva que, em 2001, tinha uma população 
de 2691 habitantes, repartida por 15 lugares. 



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-152 

Esta freguesia registou um acréscimo populacional significativo no último período 
inter-censitário (5,8%) e apresentava, em 2001, uma densidade populacional de 
296 hab./km2, superior ao valor médio do concelho. A actividade económica da 
população, para além do comércio e serviços, desenvolve-se principalmente na indústria 
têxtil, cerâmica, tecelagem, moagem, mobiliário, carpintaria e agricultura. 
 
 

13. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

13.1 Instrumentos de Gestão Territorial 

Com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 
Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto), o sistema de gestão territorial encontra-se 
estruturado em três níveis distintos, ou seja nacional, regional e municipal. 
 
A nível nacional, para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), aplicam-se os Planos Sectoriais com Incidência Territorial (PSIT) 
e os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 
 
Por sua vez, o âmbito regional concretiza-se através dos Planos Regionais de 
Ordenamento do Território (PROT). 
 
Por outro lado, o âmbito municipal concretiza-se através dos Planos Intermunicipais de 
Ordenamento do Território (PIOT) e dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), compreendendo os Planos Directores Municipais (PDM), os Planos 
de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). 
 
O regime jurídico de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de 
gestão territorial encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro e no Decreto-
Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, que introduziram um conjunto significativo de 
alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
 

13.2 Ordenamento do Território 

Indicam-se, seguidamente, os instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao concelho 
de Viana do Castelo. 
 

13.2.1 Planos de Nível Nacional 

Planos Sectoriais 

� Domínio dos Recursos Hídricos 

− Plano de Bacia Hidrográfica do Lima, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 11/2002, publicado no Diário da República n.º 57, I Série - B, de 8 de Março. 

� Domínio da Conservação da Natureza 

− Rede Natura 2000, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 115A/2008, publicada no Diário da República n.º 139, I Série, de 21 de Julho. 
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A Figura IV.33 apresenta as Áreas Protegidas e Classificadas existentes no concelho de 
Viana do Castelo, designadamente 1 Área Protegida e 3 Sítios Classificados na Rede 
Natura 2000, criados ao abrigo da seguinte legislação: 
 
���� Áreas Protegidas 

− Parque Natural do Litoral Norte – Decreto-Lei n.º 357/87, publicado no Diário da 
República n.º 265, I Série - B, de 17 de Novembro, cria a área de Paisagem 
protegida do Litoral de Esposende; Decreto Regulamentar n.º 6/2005, de 21 de 
Junho, publicado no Diário da República n.º 139, I Série - B, de 21 de Julho 
reclassifica a Área Protegida como Parque Natural do Litoral Norte e altera os seus 
limites, que passam a incluir uma marinha adjacente; 

���� Rede Natura 2000 

− PTCON0017 Litoral Norte – Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, 
publicada no Diário da República n.º 153, I Série - B, de 5 de Julho cria o Sitio de 
Importância Comunitária (SIC); 

− PTCON0020 Rio Lima – Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, 
publicada no Diário da República n.º 198, I Série - B, de 28 de Agosto. 
Classificado como SIC pela Decisão da Comissão de 7 de Dezembro de 2004; 

− PTCON0039 Serra de Arga – Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, 
publicada no Diário da República n.º 153, I Série - B, de 5 de Julho. Classificado 
como SIC pela Decisão da Comissão de 7 de Dezembro de 2004. 

 
Fig.IV.33 – Áreas Sensíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 

Áreas Protegidas 

Rede Natura 2000 – SIC 

Rede Natura 2000 – ZPE 

Concelhos 

Rios e Albufeiras 

Local do Projecto 

Fonte: ICNB/SIPNAT 
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A Área Protegida do Litoral Norte e o sítio Litoral Norte encontram-se a cerca de 4 km 
a Poente da área de intervenção. O sítio Rio Lima localiza-se a uma distância de cerca 
de 5 km para Norte. 
 
Planos Especiais de Ordenamento do Território 

Os Planos Especiais de Ordenamento do Território compreendem: 
 

• Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas – POAP; 

• Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas – POAAP; 

• Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POOC; 

• Planos de Ordenamento dos Parques Arqueológicos – POPA; 

• Planos de Ordenamento dos Estuários. 
 
O concelho de Viana do Castelo é abrangido pelo POOC Caminha-Espinho, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/99, publicada no Diário da República 
n.º 81, I Série - B, de 7 de Abril, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 154/2007, publicada no Diário da República n.º 190, I Série - B, de 2 de Outubro. 
Este plano não abrange a área de intervenção  
 
O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte – POPNLN, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2008, publicada no Diário da 
República n.º 228, I Série, de 24 de Novembro, apenas abrange parte do concelho de 
Esposende. 
 

13.2.2 Planos de Nível Regional 

���� PROT-Norte 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de Março, determinou a 
elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte, 
que deverá definir as orientações estratégicas e directrizes de gestão do uso do solo, 
ao nível regional, e servir de quadro de referência para a nova geração de Planos 
Directores Municipais da região Norte, de forma a dar coerência ao sistema de gestão 
territorial.  
 
O PROT-Norte, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) do Norte, encontra-se em fase de consulta pública. 

 
���� PROF Alto Minho 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais 
de gestão territorial que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a 
utilização dos espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da 
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto), e são regulados pelo Decreto-Lei 
n.º 204/99, de 9 de Junho. 
 



 

 Estudo de Impacte da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
IV-155 

O Plano Regional de Ordenamento das Florestas do Alto Minho - PROF AM foi 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2007, publicado no Diário da República 
n.º 62, Iª. Série, de 28 de Março. 
 
O PROF AM encontra-se parcialmente suspenso (artigos 41º- Metas e 43º a 47 – 
Defesa da floresta contra incêndios), por um período de 2 anos, através da Portaria 
n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro, que procede à suspensão parcial dos Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal. 
 
No PROF AM são propostas e identificadas, como espaços florestais prioritários para 
instalação de ZIF - Zonas de Intervenção Florestal (ou outras figuras associativas que 
se venham a constituir), as seguintes freguesias do concelho de Viana do Castelo: 
Montaria, Amonde, Vilar de Murtedo, Nogueira, Meixedo, Lanhares, Torre, 
Freixieiro de Soutelo, Afife, Outeiro, Carreço, Areosa e Perre. 
 
A freguesia de Alvarães, onde se situa a área de intervenção, não é considerada 
espaço florestal prioritário. 
 

13.2.3 Planos de Nível Municipal 

���� Plano Director Municipal 

A deliberação da Assembleia Municipal de Viana do Castelo que aprova a Revisão 
do Plano Director Municipal, incluindo o regulamento, a planta de ordenamento e as 
plantas de condicionantes, foi publicada, através do Aviso n.º 10 601/2008, no Diário 
da República n.º 67 - II Série, de 4 de Abril de 2008. 
 
Este diploma revoga o PDM de Viana do Castelo, publicado por despacho do 
Ministro do Planeamento e Administração do Território no Diário da República 
n.º 301, Série II, 7.º Suplemento, de 31 de Dezembro de 1991, alterado pela 
Declaração n.º 91/98, publicada no Diário da República n.º 66, Série II, de 19 de 
Março. 
 
O PDM de Viana do Castelo encontra-se plenamente eficaz e, nos termos do definido 
na legislação aplicável, deve ser revisto antes de decorrido o prazo de 10 anos. 

 
����  Planta de Ordenamento 

A Planta de Ordenamento do PDM de Viana do Castelo, correspondente ao local de 
intervenção e envolvente, é apresentada na Figura IV.34. 
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Relativamente ao ordenamento concelhio, o PDM estabelece as seguintes classes de 
espaço, estabelecidas em função da conjugação entre usos dominantes preferenciais 
do solo, as suas potencialidades naturais e as condicionantes ocorrentes: 

 
���� Solo Rural: 

• Espaços Agrícolas; 

• Espaços Florestais; 

• Espaços de Exploração Mineira; 

• Espaços Naturais; 

• Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Rural; 

• Espaços de Apoio à Actividade Piscatória; 

• Espaços de Usos Múltiplos. 
 

���� Solo Urbano: 

• Solo Urbanizado; 

• Solo de Urbanização Programada; 

• Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano. 
 

���� Áreas de protecção e com risco: 

• Áreas de Protecção à Paisagem e à Floresta;  

• Áreas de Protecção ao Património Construído e Arqueológico; 

• Áreas com Risco. 
 

���� Redes de info-estruturas viárias: 

• Zonas dos Itinerários do PRN; 

• Rede Viária do PDM; 

• Rede Ferroviária;  

• Espaços Canais. 
 
���� Planeamento e Gestão 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão com instrumentos de Gestão 
Territorial eficazes: 
 

• Área de aplicação do POOC Caminha – Espinho; 

• Área de aplicação de PUC; 

• Áreas de aplicação dos Planos de Pormenor. 
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Outras Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
 

• UOPG de Tipo 1 – Espaço Canal; 

• UOPG de Tipo 2 – Áreas de Expansão;  

• UOPG de Tipo 3 – Áreas Industriais e Áreas de Actividades Económicas;  

• UOPG de Tipo 4 – Áreas Urbanas a Reconverter; 

• UOPG de Tipo 5 – Zonas Ambientalmente Degradadas; 

• UOPG de Tipo 6 – Centralidades; 

• UOPG de Tipo 7 – Áreas de Equipamentos; 

• UOPG de Tipo 8 – Espaço Público de Recreio e Lazer no Cabedelo;  

• UOPG de Tipo 9 – Zona Piscatória de Pedra Alta. 
 
���� Limites Administrativos:  

• Limite do concelho. 
 
���� Planta de Condicionantes 

O extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Viana do Castelo, 
correspondente ao local de intervenção e envolvente, é apresentado na Figura IV.35. 
 
Na área de intervenção do PDM encontram-se as seguintes Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: 

 
���� Domínio Hídrico: 

• Leitos de Cursos de Água e das Águas do Mar; 

• Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 

• Captações de Água e respectivas Áreas de Protecção – Imediata, Intermédia e 
Alargada; 

• Área sob Jurisdição Portuária. 
 

���� Recursos Geológicos: 

• Águas de Nascente; 

• Massas Minerais; 

• Depósitos Minerais; 

• Áreas com Concessão / Contrato de Exploração; 

• Áreas de Protecção. 
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���� Áreas de Reserva, Protecção e Conservação da Natureza: 

•  Reserva Ecológica Nacional – REN; 

• Reserva Agrícola Nacional – RAN; 

• Rede Natura 2000; 

• Áreas Sujeitas ao Regime Florestal; 

•  Áreas Percorridas por Incêndios; 

•  Perímetros de Emparcelamento. 
 

���� Património Edificado e Natural: 

• Imóveis Classificados / Em Vias de Classificação; 

• Zonas de Protecção ao Património; 

• Zonas Non-aedificandi de Protecção ao Património; 

• Árvores de Interesse Público. 
 

���� Infra-estruturas Básicas: 

• Colectores / Emissários; 

• Condutas Adutoras; 

• Linhas de Alta Tensão; 

• Linhas de Média Tensão; 

• Linhas de Alta Tensão Subterrâneas; 

• Postos Eléctricos; 

• Gasoduto / Espaço Canal. 
 

���� Infra-estruturas de Transportes e Comunicações: 

• Itinerários Principais; 

• Itinerários Complementares; 

• Estradas Nacionais; 

• Estradas Regionais; 

• Estradas Municipais; 

• Caminhos Municipais; 

• Ferrovias; 

• Feixes Hertzianos; 

• Faróis e outros Sinais Marítimos. 
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���� Equipamentos e outros Estabelecimentos: 

• Áreas de Protecção a Edifícios Escolares; 

• Áreas de Protecção a Equipamentos de Saúde; 

• Áreas de Protecção a Depósitos ou Fábricas de Produtos Explosivos; 

• Estabelecimentos Industriais. 
 

���� Defesa Nacional e Segurança Pública: 

• Áreas de Servidão Militar; 

• Áreas de Protecção a Estabelecimentos Prisionais; 

• Área de Protecção à Polícia de Segurança Pública; 

• Área de Protecção ao Governo Civil. 
 

���� Cartografia: 

• Marcos Geodésicos. 
 

���� Planos de Urbanização 

− PU da Cidade de Viana do Castelo – aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 92/99, publicada no Diário da República n.º 188 – I Série B, de 4 de 
Abril; Alterado por adaptação pelo Aviso n.º 20 245/2008, publicado no Diário da 
República n.º 188 – I Série B, de 13 de Agosto. 

 
A área de intervenção não é abrangida pelo plano de urbanização referido. 
 

���� Planos de Pormenor 

− PP do Parque da Cidade de Viana do Castelo - aprovado pela Declaração 
n.º 246/2002, publicada no Diário da República n.º 182 – II Série, de 8 de Agosto; 

− PP do Centro Histórico de Viana do Castelo – aprovado pela Declaração 
n.º 248/2002, publicada no Diário da República n.º 183 – II Série, de 9 de Agosto; 

− PP da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia – aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 134/2002, publicada no Diário da República n.º 262 – 
I Série B, de 13 de Novembro; 1.ª Alteração através do Aviso n.º 7644/2011, 
publicada no Diário da República n.º 60 – II Série, de 25 de Março; 

− PP para a Área Marginal ao Rio Lima, entre a Ponte Eiffel e a Ponte do IC1, em 
Darque – aprovado pelo Aviso n.º 1269/2010, publicado no Diário da República 
n.º 12 - II Série, de 19 de Janeiro; Rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º 152/2010, publicada no Diário da República n.º 17 - II Série, de 26 de Janeiro. 

 
A área de intervenção não é abrangida por nenhum dos planos de pormenor 
referidos. 
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���� Zona Industrial de Alvarães – Estudo Urbanístico para a UOPG n.º 55 do PDM de 
Viana do Castelo  

A UOPG n.º 55 foi objecto de um Estudo Urbanístico, enquadrado nos termos do 
art.º 160 do Regulamento do PDM (referente às UOPG de Tipo 3), que foi aprovado 
pela Câmara Municipal, em reunião de 1 de Junho de 2009. 
 
O Estudo Urbanístico relativo à construção da Zona Industrial de Alvarães tem como 
objectivo “garantir a estruturação e ordenamento do território abrangido pela UOPG, 
de modo a promover uma ocupação racional, rentável e equilibrada de espaço, 
acautelando os impactes provocados na envolvente” e contempla o lote destinado à 
implantação da fábrica de papel em estudo. 
 
Apresenta-se, em anexo, cópia do Estudo Urbanístico para a UOPG n.º 55 - Zona 
Industrial de Alvarães, incluindo a planta de cenário que referencia o lote destinado à 
implantação da unidade industrial, bem como da Acta da Reunião que o aprovou. 
 

13.3 Enquadramento do Projecto nos Instrumentos de Ordenamento Municipal 

���� Ordenamento e Condicionantes 

O projecto em análise, segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Viana do 
Castelo, está inserido na classe dos “Solos Urbanos - Solos de Urbanização 
Programada”, na categoria de “Zonas Industriais propostas”, correspondendo à 
UOPG n.º 55, uma Unidade Operacional de Planeamento e Gestão de Tipo 3 – 
“Áreas Industriais e Áreas de Actividades Económicas”. 
 
A UOPG n.º 55, correspondente à Zona Industrial de Alvarães, dispõe de Estudo 
Urbanístico aprovado. 
 
Nos termos da Planta de Condicionantes do PDM de Viana do Castelo, o local do 
projecto e envolvente directa está sujeito às restrições resultantes das seguintes 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública: 

 
− Recursos Geológicos – Área de Concessão/Contrato de Massas minerais, integrada 

no Couto Mineiro de Alvarães (argilas e caulinos); 

− Áreas de Reserva, Protecção e Conservação da Natureza – Áreas percorridas por 
incêndios;  

− Protecção às Infra-estruturas de Transporte e Comunicações – Itinerários 
Principais (A 28); 

− Domínio Hídrico. 
 

����  Áreas percorridas por incêndios 

A legislação aplicável às áreas percorridas por incêndios (Decreto-Lei n.º 327/90, 
publicado no Diário da República n.º 244, I.ª Série, de 22 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 34/99, publicado no Diário da República n.º 30, I.ª Série-A, de 5 de 
Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, publicado no Diário da República n.º 50, 
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I.ª Série, de 12 de Março) estabelece a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias 
acções nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios 
(estabelecimento de quaisquer actividades industriais, entre outras) em áreas não 
classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solos 
urbanos, urbanizáveis ou industriais. 
 
Esta legislação prevê a possibilidade dessas proibições serem levantadas, por 
despacho conjunto dos Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, desde que se comprove que a origem do incêndio se ficou a dever a causas a 
que os interessados são alheios, a requerimento dos interessados ou da respectiva 
câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data de ocorrência do 
incêndio. 
 

����  Domínio hídrico 

A condicionante referenciada na planta do PDM não tem correspondência no terreno 
com a existência de qualquer componente do domínio hídrico, natural ou construída, 
de acordo com os levantamentos de campo efectuados em período húmido (Janeiro e 
Fevereiro). 
 

13.4 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

Na ausência de projecto, a situação actual tenderá a manter as características acima 
descritas, dado não estar prevista qualquer outra acção com influência no descritor em 
análise. 
 

13.5 Síntese  

Para além dos planos de nível nacional, existem diversos instrumentos de gestão 
territorial aplicáveis ao concelho de Viana do Castelo, onde se localiza a área de 
intervenção, de que se destaca o PDM – Plano Director Municipal, que se encontra 
plenamente eficaz. 
 
O projecto em análise, segundo a Planta de Ordenamento do PDM, está inserido na 
classe dos “Solos Urbanos - Solos de Urbanização Programada”, na categoria de “Zonas 
Industriais Propostas”, correspondente à UOPG nº 55, uma Unidade Operacional de 
Planeamento e Gestão de Tipo 3 – “Áreas Industriais e Áreas de Actividades 
Económicas”. Esta UOPG, correspondente à Zona Industrial de Alvarães, dispõe de 
Estudo Urbanístico aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Nos termos da Planta de Condicionantes do PDM Concelhio, o local do projecto e 
envolvente directa está sujeito às restrições resultantes das seguintes servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública: Área de Concessão/Contrato de Massas 
minerais, integrada no Couto Mineiro de Alvarães (argilas e caulinos); Áreas 
percorridas por incêndios; Itinerários Principais (A 28) e Domínio Hídrico. 
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Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Minimização 

1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – ANÁLISE TEMÁTICA 

1.1 Introdução 

Neste capítulo serão analisados, por área temática, os impactes ambientais decorrentes 
das fases de construção e exploração da Fábrica de Papel da FORTISSUE, que se irá 
localizar na Zona Industrial de Alvarães, concelho de Viana do Castelo. 

Serão consideradas as seguintes acções indutoras de impactes: 
 
���� Fase de construção 

• Estabelecimento do estaleiro e abertura de vias de acesso de obra; 
• Desmatações, desarborizações e decapagens; 
• Terraplenagens; 
• Construção de edifícios; 
• Pavimentação; 
• Montagem de equipamento; 
• Movimentação de veículos e pessoas. 

 
���� Fase de Exploração 

• Emissões poluentes; 
• Circulação de veículos ligeiros e pesados, de acordo com as previsões de tráfego; 
• Formação de emprego; 
• Geração de produto interno bruto e valor acrescentado. 
 

A análise de impactes é apresentada para cada uma das áreas temáticas caracterizadas 
no Capítulo IV do presente volume, dando-se particular desenvolvimento às que se 
revelaram mais sensíveis e relativamente às quais o projecto introduz alterações mais 
significativas. 

Serão assim identificados e avaliados os impactes: 
 

• No clima; 
• Na geomorfologia e geologia;  
• Nos solos e no uso do solo; 
• Nos recursos hídricos; 
• Na qualidade da água, do ar e do ambiente sonoro; 
• Nos factores ecológicos; 
• Na paisagem; 
• No património; 
• Nos factores sociais e económicos; 
• No ordenamento do território. 
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A previsão da natureza e magnitude dos impactes foi efectuada com recurso a técnicas 
avalizadas e reconhecidamente comprovadas para a situação em estudo. Assim, 
traduziu-se, sempre que exequível, a magnitude dos impactes ambientais de forma 
quantitativa, ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão 
objectiva e detalhada quando possível. 
 
Relativamente à significância dos impactes, optou-se por adoptar uma metodologia 
eminentemente qualitativa, que permitisse evidenciar, de forma clara, o significado dos 
impactes em cada uma das vertentes ambientais em análise. 
 
Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projecto 
em análise foram classificados em positivos ou negativos, e em inexistentes ou nulos, 
reduzidos, pouco significativos, moderados, importantes e muito importantes. 
 
Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida foram os 
seguintes: 
 

• Os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou ambiente sonoro serão 
considerados importantes se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 
legalmente estabelecidos, sendo muito importantes caso essa violação determine 
um considerável afastamento aos padrões estabelecidos ou se a extensão ou 
importância do recurso afectado for significativa; 

• Os impactes negativos sobre os solos serão considerados importantes se forem 
afectadas áreas significativas, ou comprometidas manchas, nomeadamente se esses 
solos possuírem boa aptidão para fins diferentes dos previstos no Projecto, 
devendo ser considerados muito significativos se o Projecto afectar em grande 
extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional; 

• Os impactes negativos sobre a flora e a fauna serão considerados importantes se 
determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 
existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando 
ou destruindo em efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies 
animais ou vegetais. Os impactes serão considerados muito importantes se a 
importância dos desequilíbrios ou das espécies afectadas for grande, se a extensão 
das áreas afectadas for considerável, ou ainda, se as espécies e/ou habitats 
afectados estiverem abrangidas por estatuto de protecção/classificação; 

• No que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 
subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados 
impactes negativos importantes aqueles que determinem alterações sobre áreas de 
reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da 
sua raridade, tendo em consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da 
área afectada, o número de potenciais observadores envolvidos e a sua capacidade 
de absorção/anulação da alteração, devendo ser considerados muito importantes se 
os referidos parâmetros assumirem uma expressão significativa. 
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• Em relação aos aspectos de ordenamento do território e sócio-económicos, os 
impactes serão considerados importantes (positivos ou negativos consoante o 
sentido das alterações introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos 
ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, induzirem alterações 
sobre a forma e os padrões de vida das populações afectadas, determinarem 
modificações no padrão de mobilidade, actividade económica e emprego das 
populações, devendo ser considerados muito importantes quando a extensão das 
regiões afectadas ou das populações envolvidas assim o determinar. 

 
Adicionalmente e quando necessário, os impactes identificados e analisados serão 
também classificados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência ou grau de 
certeza (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou permanentes), 
a área de influência (local, regional ou nacional) e a sua reversibilidade (reversíveis ou 
irreversíveis). 
 

1.2 Clima e Microclima 

1.2.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Em termos regionais, não se prevêem impactes no clima decorrentes da construção e 
exploração de uma instalação do tipo da que se analisa. 
 
A nível do domínio micro-climático, os impactes podem, potencialmente, manifestar-se 
a dois níveis: 
 

• Interferência nos processos de circulação atmosférica; 

• Interferência nos processos de radiação ao nível do solo. 
 
Na fase de exploração, as acções sobre o clima resultam integralmente da permanência 
das acções da fase de construção. 
 

1.2.2 Fase de construção 

Os potenciais impactes nesta fase relacionam-se com a remoção do coberto vegetal, 
decapagem e movimentação de terras e a consequente alteração do albedo do local. 
Trata-se de um efeito que não deverá ter expressão ao nível micro-climático, dada a 
reduzida área de intervenção. 
 
Há a assinalar, também, os trabalhos de construção civil, com a consequente 
contaminação do ar por poeiras, provenientes das movimentações de terras para 
abertura de fundações e construção das instalações, e por gases, emitidos pelas 
máquinas e equipamentos envolvidos. Trata-se, no entanto, de impactes com incidência 
local, que não afectam factores micro-climáticos, nem são susceptíveis de serem 
acentuados por esses factores. 
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1.2.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração, ou seja, de “existência física” da instalação, as alterações na 
ocupação do solo iniciadas na fase de construção acentuam-se com a pavimentação e 
cobertura parcial da área. As condições de absorção e reflexão da radiação solar 
alteram-se pela presença de superfícies com maior capacidade de absorção de calor 
(pavimentos e outros corpos de menor albedo), determinando um aumento da 
temperatura do ar e redução da humidade local. Para o mesmo resultado contribui 
também o aumento do input energético resultante do funcionamento dos equipamentos 
da instalação que libertam calor. Será um impacte negativo, de magnitude reduzida, 
devido à fraca dimensão da acção, certo, reversível e de abrangência local. 
 
No que respeita aos padrões de drenagem atmosférica, na bacia de Alvarães, onde se 
localiza o projecto, as brisas locais desenvolvem-se sensivelmente pelo enfiamento da 
ribeira do Radivau, que drena a depressão, apresentando orientação geral 
Nordeste/Sudoeste.  
 
Assim, pese embora a volumetria da instalação, o seu posicionamento espacial, em 
alinhamento com a orientação geral das brisas locais, não deverá constituir obstáculo 
físico à drenagem atmosférica local, pelo que não é previsível a ocorrência de situações 
de acumulação ou de alterações significativas no padrão de ventos ou brisas. 
 
No que se refere às emissões atmosféricas, não se prevê que haja lugar a alterações das 
condições micro-climáticas da área, em consequência do funcionamento da unidade 
industrial. 
 

1.2.4 Síntese 

Nas fases de instalação e operação da Fábrica de Papel, os impactes no domínio 
climático e micro-climático são qualificados de negativos, com magnitude nula a 
reduzida. 
 

1.3 Geologia e Geomorfologia 

1.3.1 Acções de projecto e impactes -tipo associados 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na geologia e na 
geomorfologia são, essencialmente, as seguintes: 
 
• Movimentação de terras, incluindo decapagem da camada superficial, com o 

consequente aumento da susceptibilidade do solo à erosão e instabilização; 

• Ocupação do espaço e consequente indisponibilização do recurso geológico; 

• Exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com destruição directa 
de massa geológica com eventual valor. 
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1.3.2 Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem sobretudo na fase de construção, 
uma vez que na fase de exploração apenas se mantêm os impactes decorrentes da sua 
implantação. 
 
Em termos geomorfológicos, os impactes nesta fase restringem-se às alterações 
morfológicas decorrentes das movimentações de terras necessárias para constituição da 
plataforma de implantação da unidade fabril e edifícios complementares. 
 
Está prevista a movimentação de cerca de 35 000 m3 de escavação e de cerca de 
40 000 m3 de aterro, com solos de empréstimo seleccionados. Para o pavimento da 
restante área fabril e edifícios, bem como para as zonas dos arruamentos exteriores, 
prevê-se a criação de uma caixa para enrocamento, que originará uma escavação 
suplementar de 20 000 m3. Assim, a movimentação prevista origina, no seu conjunto, 
um excedente de 55 000 m3 de terras, a conduzir a depósito no exterior. 
 
Dadas as características geotécnicas do material geológico em presença, prevê-se 
utilizar técnicas de melhoramento do solo (colunas de brita ou outro equivalente), de 
modo a evitar a execução de fundações indirectas, por estacas. 
 
As características morfológicas do local, de relevo plano, com pendente suave para 
Sudeste, determinam taludes de escavação e aterro com dimensão reduzida, não 
excedendo os 3 m de altura nos pontos mais desfavoráveis. 
 
Nesta conformidade, os impactes geomorfológicos são negativos, directos, de 
abrangência local, de magnitude pouco significativa. 
 
No local de intervenção aflora uma unidade lito-estratigráfica do Plio-plistocénico, 
designada por “Depósitos da Bacia de Alvarães” (Q) com potencial para exploração de 
caulinos, à semelhança do “Couto Mineiro de Alvarães” situado em área adjacente, a 
Poente. No entanto, a dimensão e configuração actual do terreno, encaixado entre o 
IC1/A28 e a EN103, adjacente à Zona Industrial de Neiva, inviabiliza a exploração 
mineira da área. 
 
Poder-se-á concluir que, apesar do potencial valor geológico dos materiais envolvidos, 
os impactes negativos no descritor geologia serão localizados, directos e irreversíveis e 
de magnitude pouco significativa, face à inviabilidade da respectiva exploração. 
 

1.3.3 Síntese 

Nas fases de instalação e operação da FORTISSUE, os impactes no descritor geologia e 
geomorfologia são classificados como pouco significativos. 
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1.4 Tectónica e Sismicidade 

O local de implantação do projecto apresenta um risco sísmico baixo. Também não se 
prevêem fenómenos de instabilidade sísmica, dado o projecto não incluir acções 
indutoras deste tipo de fenómenos.  
 

1.5 Solos e Uso do Solo 

Os impactes nos solos far-se-ão sentir nas fases de construção e de exploração. 
 

1.5.1 Fase de construção  

O local de implantação do projecto assenta sobre uma mancha de cambissolos húmicos, 
em que as unidades pedológicas dominantes são, essencialmente, constituídas por areias 
grosseiras e leitos argilosos. 
 
Estes solos sofreram uma alteração significativa, aquando das obras de construção da 
auto-estrada e da zona industrial contíguas, pelo que o substrato pedológico actualmente 
existente é constituído por uma camada fortemente heterogénea, maioritariamente 
terrosa, com blocos rochosos, pelo que as eventuais perdas na sua capacidade de uso são 
muito reduzidas. 
 
A movimentação e operação de máquinas, bem como outras actividades de construção, 
podem originar derrames de hidrocarbonetos ou de outras substâncias perigosas, 
susceptíveis de originarem contaminações pontuais. No entanto, o projecto contempla 
as necessárias medidas de prevenção relativas ao risco de contaminação, 
designadamente a existência de contentores para deposição temporária de resíduos e 
materiais contaminados, devidamente identificados e a existência de bacias de 
contenção para evitar derrames acidentais. Acresce referir que os materiais geo-
pedológicos presentes no local apresentam características de impermeablidade que 
possibilitam o controlo da propagação de eventuais plumas de contaminação e, deste 
modo, minimizar os efeitos destas ocorrências. 
 
Assim, os impactes sobre os solos na fase de construção, embora potencialmente 
negativos, são considerados pouco significativos. 
 

1.5.2 Fase de exploração 

Os impactes sobre os solos, susceptíveis de ocorrer nesta fase, decorrem, 
fundamentalmente, de eventuais derrames de produtos químicos ou resíduos, quer com 
origem nas instalações da FORTISSUE, quer nas operações de transporte de matérias-
primas e produtos acabados. 
 
Dadas as características dos solos em presença, e atendendo a que o projecto prevê a 
implementação das adequadas medidas de protecção ambiental, a nível geral da 
instalação, designadamente a implementação de sistemas de contenção de modo a que 
todos os eventuais derrames sejam captados para tratamento, considera-se que os 
impactes negativos, eventualmente ocorrentes, sejam pouco significativos. 
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1.5.3 Síntese 

Nas fases de instalação e exploração da FORTISSUE, os impactes negativos nos solos 
são classificados de pouco significativos. 
 

1.6 Recursos Hídricos  

1.6.1 Acções do projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as principais acções potencialmente indutoras de impactes nos recursos 
hídricos associadas a projectos desta natureza consistem em: 
 

• Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das linhas de água; 

• Impermeabilização do solo; 

• Extracção de águas subterrâneas e/ou superficiais em excesso relativamente à 
recarga. 

 
Como resultados destas acções, é previsível a ocorrência dos seguintes efeitos 
negativos: 
 
a) Potenciação do risco de erosão ou seu incremento quando esse fenómeno é já 

existente, com o consequente aumento do transporte de sedimentos. Cargas elevadas 
de material sólido provocam a colmatação dos leitos de cheia e obstrução de 
passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água, potenciando, 
assim, o risco de cheias; 

b) Redução do tempo de concentração nas bacias de drenagem, fazendo afluir, em 
intervalos de tempo relativamente menores, maiores caudais a pontos determinados 
da rede hidrográfica; 

c) Perturbação dos mecanismos de recarga e descarga de aquíferos, com potenciais 
interferências nas suas disponibilidades hídricas; 

d) Extracção de água subterrânea em excesso relativamente à recarga, com potenciais 
interferências negativas nos parâmetros e funcionamento dos sistemas aquíferos. 

 
1.6.2 Aspectos do projecto a relevar 

A unidade industrial irá ocupar um lote de terreno com 8,5 ha, sendo 6,5 ha área 
impermeabilizada e a restante zonas verdes ou não ocupadas. Associada à construção da 
unidade industrial, está considerada a execução de um arruamento de acesso e uma zona 
para parqueamento público a construir pela autarquia. A área a impermeabilizar para 
este efeito é de cerca de 15 000 m2.  
 
O consumo anual de água na instalação será de 360 000 m3. Quer a água potável para 
consumo doméstico, quer a água para uso industrial, serão fornecidas pelos serviços 
camarários, a partir de um reforço do sistema que abastece actualmente a Zona 
Industrial do Neiva. 
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As águas pluviais provenientes de áreas impermeabilizadas não contaminadas serão 
recolhidas e conduzidas graviticamente para a rede de drenagem pluvial da Zona 
Industrial de Neiva, que por sua vez as conduz para a ribeira de Radivau, conforme o 
esquema incluído no Volume de Anexos. 
 

1.6.3 Avaliação de Impactes 

a) Fase de Construção 

Na fase de construção, as acções de preparação e terraplenagem do terreno de 
implantação da unidade industrial, a instalação do estaleiro e abertura de acessos para 
movimentação das máquinas, entre os principais, poderão potenciar a erosão do solo 
na área intervencionada, com o consequente incremento do caudal sólido nas linhas 
de água do sistema hidrográfico a jusante, com colmatação de eventuais pontos de 
estrangulamento.  
 
Neste domínio, o local do projecto apresenta alguma sensibilidade. Com efeito, a 
área onde se irá implantar a unidade industrial está delimitada nos vários quadrantes 
por vias de comunicação, designadamente a A28 e Nó de acesso, EN103 e EM543, 
respectivamente a Nascente, Norte, Poente e Sul, e tem pendente geral para Sudeste. 
Por conseguinte, a drenagem desta área faz-se através de uma vala que acompanha a 
saia de talude da via direita desta auto-estrada e de uma PH localizada na estrema 
Nordeste do terreno em questão. 
 
Assim, será expectável que, na fase de construção, os trabalhos que impliquem a 
mobilização de solos, principalmente nos períodos pluviosos, possam potenciar a 
acumulação de material sólido nos elementos da rede de drenagem da A28, com 
redução das secções de vazão, eventual obstrução do normal escoamento, podendo 
dar origem a situações de extravasamentos e inundações dos terrenos adjacentes. 
Trata-se de um impacte de magnitude pouco significativa, de natureza incerta, 
reversível e minimizável através da implementação das medidas propostas no ponto 
4 deste capítulo.  
 
A pequena linha de drenagem com expressão cartográfica na Carta Militar à escala 
1:25000 não tem existência física no terreno, de acordo com o levantamento 
realizado in situ, admitindo-se que o seu traçado tenha sido alterado no decorrer dos 
trabalhos de implantação da A28 e em sequência integrado no sistema de drenagem 
desta via. Nesta conformidade, a intervenção em apreço não determinará alterações 
fisiográficas ou morfométricas de quaisquer linhas de água ou de drenagem, porque 
inexistentes no terreno em estudo. 
 
Por outro lado, a movimentação de equipamento, viaturas e pessoal necessários em 
obra, a compactação dos terrenos para a execução das terraplenagens e a ocupação 
do espaço físico, bem como a impermeabilização dos solos para edificação e 
pavimentação em arruamentos, poderão induzir alterações nos processos de 
infiltração da água das chuvas, esperando-se, em consequência, uma diminuição da 
recarga aquífera local. Trata-se de um impacte negativo, directo, local e permanente, 
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de magnitude reduzida, devido ao facto dos materiais geológicos presentes na área de 
intervenção apresentarem reduzida permeabilidade e baixo valor como aquífero. 
 
O decréscimo da infiltração, por aumento da área impermeabilizada, tem associado 
um aumento da precipitação efectiva responsável pelo escoamento directo. Este 
efeito, conjugado com a diminuição do tempo de concentração na bacia, promoverá 
uma intensificação dos caudais de ponta de cheia naturais (Portela et al., 2000). 
 
A bacia da ribeira de Radivau apresenta, actualmente, uma ocupação urbana intensa 
(cerca de metade da área da bacia tem uso residencial ou industrial), sendo já hoje 
ocorrência vulgar a inundação das áreas mais planas, nas secções de jusante da 
ribeira de Radivau.  
 
A instalação da Fábrica de Papel promoverá um acréscimo de área impermeabilizada 
de 7 ha, que corresponde a uma diminuição do tempo de concentração na bacia de 
aproximadamente 0,4% e um aumento da precipitação efectiva de cerca de 0,1%1.  
 
Assim, nesta situação, o efeito combinado destes dois factores não terá uma 
influência significativa nos caudais de ponta de cheia na bacia, classificando-se o 
impacte negativo de magnitude pouco significativa, permanente e irreversível e de 
abrangência local. 
 

b) Fase de Exploração 

Na fase de exploração, alguns dos impactes iniciados na fase anterior prolongam-se 
para a fase seguinte, designadamente os que resultam da ocupação e 
impermeabilização do solo, como referido acima. 
 
O sistema de drenagem de águas pluviais da instalação prevê o encaminhamento 
gravítico destas águas até à vala que atravessa a ZI do Neiva, com descarga na ribeira 
de Radivau. Esta vala tem capacidade para absorver os caudais gerados na área 
impermeabilizada pela implantação da Fábrica de Papel. 
 
Adicionalmente, há a considerar os potenciais impactes associados à utilização dos 
recursos hídricos pelo projecto. Como referido acima, os consumos de água da 
instalação serão fornecidos pelo sistema público de abastecimento de água, 
subsistema de Areias de Vilar, que é a fonte do abastecimento na zona onde se 
localiza o projecto. 
 
As origens de água do sistema abastecedor são de natureza superficial (rio Cávado), 
tendo a infra-estrutura capacidade largamente excedentária em face dos caudais de 
abastecimento em jogo. Nesta conformidade, admite-se que o funcionamento da 
Fábrica de Papel e as necessidades hídricas a ele associadas não determinarão 
perturbações dignas de menção na gestão e funcionamento do sistema abastecedor. 

                                                 
1 Valores estimados através da metodologia proposta pelo Soil Conservation Service 
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1.6.5 Síntese 

De uma forma global, os impactes negativos nos recursos hídricos decorrentes da 
construção e exploração da Fábrica de Papel são classificados com magnitude reduzida, 
estando associados à impermeabilização do solo, com aumento da precipitação efectiva 
e diminuição da infiltração, e às necessidades de água do projecto, a serem supridas por 
sistema superficial com elevada capacidade. 
 
Apesar de não se conhecer outros projectos para a envolvente, a ocupação dos restantes 
lotes da Zona Industrial de Alvarães contribuirá para a ampliação dos impactes gerados 
por este projecto, principalmente no que respeita à impermeabilização do solo e aos 
efeitos negativos que daí decorrem. 
 

1.7 Qualidade da Água  

1.7.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as acções potencialmente indutoras de impactes na qualidade da água 
resultantes de projectos desta natureza consistem em: 
 

• Movimentação de terras e maquinaria, na fase de construção, com mobilização de 
solo; 

• Deposição indevida no solo de efluentes líquidos e resíduos sólidos, gerados no 
decorrer da obra; 

• Descargas indevidas de águas residuais industriais e domésticas, em meio hídrico 
ou no solo, na fase de exploração. 

 
1.7.2 Impactes na fase de construção 

Na fase de construção, os potenciais impactes na qualidade da água estarão associados 
ao eventual incremento de caudal sólido e dos teores em hidrocarbonetos na rede 
hidrográfica envolvente, designadamente na ribeira de Radivau. 
 
Com efeito, os solos instabilizados na sequência das terraplenagens a realizar para a 
implantação da unidade industrial e, ainda, eventuais derrames de óleos minerais pela 
maquinaria de obra e de transporte de materiais, veiculados pelo escoamento superficial, 
poderão contribuir para um aumento do teor de sólidos em suspensão e de 
hidrocarbonetos na rede hidrográfica a jusante, designadamente na ribeira de Radivau, 
mas que será sempre de reduzida dimensão. 
 
Salienta-se que, na situação em análise, o impacte é já de si reduzido, dadas as 
características essencialmente planas do terreno e ao facto da área drenante ser 
diminuta, e, por conseguinte, a contribuição para o escoamento não ser relevante. 
 
Por outro lado, admite-se que a construção da obra será realizada segundo as regras da 
arte e norteada por critérios ambientais, na linha das recomendações efectuadas no 
ponto 4 do presente capítulo, pelo que serão minimizadas as situações descritas acima.  
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Neste pressuposto, considera-se que os impactes negativos na qualidade das massas de 
água serão pouco significativos, reversíveis, temporários e de abrangência local. 
 

1.7.3 Impactes na fase de exploração 

Tendo em consideração o projecto da instalação em apreço, relevam-se os seguintes 
aspectos com potencial interferência na qualidade dos meios hídricos locais: 
 

• As águas residuais de origem industrial referem-se essencialmente à purga do 
sistema de reutilização/recirculação das águas brancas das máquinas de papel, 
citando-se, ainda, a purga das caldeiras de produção de vapor e as águas de 
lavagens de pavimentos. Estas águas residuais serão encaminhadas graviticamente 
para a estação elevatória da Zona Industrial do Neiva e daqui para a ETAR do 
sistema de Viana do Castelo - Zona Industrial para tratamento final, cumprindo-se 
as normas de descarga do Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais do concelho de Viana do Castelo; 

• As águas residuais domésticas serão enviadas, conjuntamente com as águas 
residuais industriais, para o sistema de saneamento público supra referido. 

 
Assim, verifica-se que a unidade industrial não efectuará descargas de águas residuais 
no local da instalação, pelo que não ocorrerão impactes sobre a qualidade dos meios 
hídricos superficiais locais. 
 
A ETAR da Zona Industrial assegura um tratamento das águas residuais de nível 
secundário (lamas activadas de média carga), com uma etapa de afinação realizada em 
bacias de infiltração. Este sistema permite a descarga de um efluente com qualidade 
compatível com as normas legalmente aplicáveis. De acordo com a entidade 
responsável (ver Anexo I do volume de Anexos), a ETAR tem capacidade para receber 
e tratar as águas residuais da FORTISSUE, pelo que não se prevê a ocorrência de 
perturbações, quer no funcionamento da unidade de tratamento, quer na qualidade do 
efluente descarregado. 
 
No que respeita às águas subterrâneas, o projecto não contempla acções susceptíveis de 
alterar a sua qualidade, na premissa de que serão correctamente implementadas as 
melhores práticas ambientais no que respeita ao armazenamento e manuseamento de 
substâncias perigosas, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes negativos neste 
descritor. 
 

1.7.4 Síntese 

Os impactes negativos sobre a qualidade dos meios hídricos na fase de construção 
apresentam magnitude reduzida, sendo inexistentes na fase de exploração da unidade 
industrial. 
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1.8 Qualidade do Ar 

1.8.1 Acções do projecto com incidências na qualidade do ar 

As acções de projecto, potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são as 
seguintes: 
 
a) Fase de construção 

• Movimentação de terras para a construção; 

• Circulação de maquinaria e veículos; 
 
b) Fase de exploração 

• Funcionamento da instalação, após implementação do projecto. 
 

1.8.2 Identificação e avaliação de impactes 

1.8.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção, as emissões gasosas consistem, sobretudo, em poeiras resultantes 
das acções de movimentação de terras.   
 
A movimentação de máquinas e veículos, associada aos trabalhos de construção e 
montagem das novas instalações, provocará um acréscimo das emissões de óxidos de 
azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros. No entanto, o 
carácter temporário destas emissões confere uma importância reduzida a esta acção de 
projecto, enquanto fonte de emissões gasosas. 
 
Os efeitos das emissões de poluentes resultantes das acções de construção terão uma 
área de influência muito limitada.  
 
Por outro lado, não é provável que ocorram impactes pela dispersão de poeiras das 
cargas dos camiões, uma vez que o transporte será efectuado nas condições adequadas 
de segurança. 
 
Face ao exposto, verifica-se que os impactes na qualidade do ar resultantes da fase de 
construção serão localizados, temporários, reversíveis, minimizáveis e de magnitude 
reduzida. 
 

1.8.2.2 Fase de exploração 

a) Metodologia de análise 

A Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, estabelece regras para o cálculo da altura 
de chaminés e define as situações em que devem, para esse efeito, ser realizados 
estudos de dispersão de poluentes atmosféricos.  
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De acordo com os cálculos apresentados no Anexo II do Volume de Anexos, as 
chaminés deverão obedecer às seguintes alturas mínimas: 
 

- FF1 - Chaminé de exaustão do secador 1 (máq. de papel 1) .. 34,9 m; 
- FF2 - Chaminé do lavador 1 (máq. de papel 1) ...................... 34,7 m; 
- FF3 - Chaminé do gerador de vapor 1 (máq. de papel 1) ....... 34,7 m; 
- FF4 - Chaminé de exaustão do secador 2 (máq. de papel 2) .. 35,2 m; 
- FF5 - Chaminé do lavador 2 (máq. de papel 2) .....................  35,5 m; 
- FF6 - Chaminé do gerador de vapor 2 (máq. de papel 2) ....... 35,5 m. 

 
Todas as chaminés terão uma altura de 35,5 m, satisfazendo, assim, os valores 
mínimos determinados segundo a legislação aplicável. 
 
Apesar da instalação não estar abrangida pelo Anexo II da Portaria n.º 263/2005, que 
define as situações que requerem estudos de dispersão para determinar a altura de 
chaminés, apresenta-se, seguidamente, um estudo de dispersão de poluentes (NO2, 
Partículas, PM10 e CO), de forma a verificar o impacte da instalação na qualidade do 
ar da zona envolvente.  
 
A previsão dos níveis de qualidade do ar foi efectuada com a modelação da dispersão 
de poluentes, considerando as fontes pontuais previstas para a instalação industrial da 
FORTISSUE, com base nos caudais mássicos de poluentes estimados para a fase de 
exploração. 
 
Para o efeito, foi definido um domínio de simulação, abrangendo uma malha 
cartesiana de 10 km × 10 km, com pontos de cálculo espaçados de 0,5 km, e um 
grupo de receptores discretos, constituído pelos aglomerados populacionais 
localizados na envolvência directa da instalação (Neiva e Meiriçô) e um edifício 
isolado, de habitação/comércio/serviços, localizado imediatamente a Norte do lote 
industrial. Teve-se em conta o relevo da zona de simulação. 
 
Os poluentes considerados foram o dióxido de azoto (NO2), as partículas (PM10) e o 
monóxido de carbono (CO). 
 
Para cada receptor, foram calculadas as concentrações dos diversos poluentes, nos 
períodos e condições definidos na legislação sobre qualidade do ar. 
 
Para a modelação da qualidade do ar foi utilizado o modelo ISCST3 (Industrial 
Source Complex – Short Term Version 3), da EPA, englobado na interface ISC–
AERMOD View, que também inclui os modelos da EPA ISC–PRIME e AERMOD. 
Trata-se de um modelo gaussiano, que permite simular a dispersão de poluentes na 
atmosfera, em terreno liso ou acidentado. 
 
O modelo tem em conta o efeito de downwash aerodinâmico provocado por edifícios 
localizados na vizinhança das fontes de emissão. 
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O modelo ISCST3 utiliza dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um 
período anual ou plurianual. Foram efectuadas simulações para um ano de dados 
meteorológicos (2009). 
 
A informação meteorológica da região em estudo foi obtida para o ano de 2009, 
através do modelo TAPM (The Air Pollution Model), desenvolvido pela CSIRO – 
Atmospheric Research. 
 
O TAPM baseia-se na resolução das principais equações da dinâmica de fluidos e de 
transporte para prever a meteorologia e a concentração de poluentes ao nível do solo. 
O modelo estima, para o local em estudo, as condições de rumo e velocidade do 
vento, temperatura, altura da camada de mistura e classe de estabilidade. 
 

b) Análise Climática 

A Figura V.1 mostra a rosa-de-ventos correspondente à informação meteorológica 
usada no modelo de dispersão atmosférica, referente ao ano de 2009. 
 
Pode observar-se uma predominância de ventos de N e NNE, com velocidades 
médias de 6,59 m/s. 
 
Em termos de classes de estabilidade, verifica-se que, no ano seleccionado, 
predomina a classe de estabilidade D, correspondente a condição neutra. 
 

c) Caracterização das Emissões 

Nas simulações consideraram-se, como fontes pontuais, as chaminés indicadas no 
Quadro V.1, onde, também se indicam as características previstas para as emissões. 
 

Quadro V.1 – Emissões das fontes pontuais consideradas na simulação 

Fontes 
Dimensões da Chaminé Características das Emissões 

Altura  
(m) 

Diâmetro 
(m) 

Temperatura
(ºK) 

Velocidade 
(m/s) 

CO 
(g/s) 

NO2 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

Exaustão do secador 1  
(máquina de papel 1), FF1 

35,5 1,0 403 25 0,59 0,72 - 

Exaustão do lavador 1  
(máquina de papel 1), FF2 

35,5 1,0 403 25 0,59 0,72 - 

Exaustão do gerador de vapor 1 
(máquina de papel 1), FF3 

35,5 1,1 308 23 - - 0,15 

Exaustão do secador 2  
(máquina de papel 2), FF4 

35,5 1,1 308 23 - - 0,15 

Exaustão do lavador 2  
(máquina de papel 2), FF5 

35,5 0,7 413 10 0,11 0,30 - 

Exaustão do gerador de vapor 2 
(máquina de papel 2), FF6 

35,5 0,7 413 10 0,11 0,30 - 
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Com base numa metodologia específica da EPA, denominada método ARM - 
Ambient Ratio Method (OML / ARM Workgroup, 1998), utilizou-se um rácio 
constante de 70% (v/v) para converter os valores de NOx a NO2.  
 
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma do edifício e outras 
estruturas da futura unidade industrial da FORTISSUE. 
 

d) Receptores 

Conforme já referido anteriormente, considerou-se, para efeito da simulação, uma 
malha cartesiana uniforme, de 10 km × 10 km, com pontos de cálculo espaçados de 
0,5 km, bem como aglomerados populacionais ou habitações (Neiva, Meiriçô e um 
edifício isolado, de habitação/comércio/serviços, localizado a Norte), na envolvência 
directa da futura unidade industrial da FORTISSUE. 
 
Foram considerados os seguintes receptores, numerados de 1 a 3 (coordenadas 
Gauss, Datum de Lisboa): 
 
• (RS1) Edifício isolado (coordenadas M = 147 237, P = 518 957); 

• (RS2) Neiva (coordenadas M = 146 803, P = 518 765); 

• (RS3) Meiriçô (coordenadas M = 147 777, P = 518 574). 

 
e) Apresentação dos Resultados 

Apresentam-se nos Quadros V.2 e V.3 os valores estimados a partir da aplicação do 
modelo de dispersão. 
 

Quadro V.2 – Concentrações nos receptores (µg/m3)  

Receptores X Y NO2  
Max 1h(1) 

NO2  
98% 

NO2 

Ano 
PM10(2) 
Max.24h 

PM10 
Ano 

CO  
8h 

Valor limite (µg/m3)     200 200 40 50 40 10000 
Edifício isolado (RS1) 147237 518957 0 0 0 0 0 0 
Meiriçô (RS2) 147777 518574 3.6 1.1 0.05 0.30 0.01 0.92 
Neiva (RS3) 146803 518765 5.5 0 0.03 1.2 0.03 2.5 

(1) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
(2) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil 

 
Quadro V.3 – Concentrações máximas (µg/m3) e pontos em que ocorrem  

Receptores X NO2  
Max 1h(1) 

NO2  
98% 

NO2 

Ano 
PM10(2) 
Max.24h 

PM10 
Ano 

CO  
8h 

Concentração máxima µg/m3 30.8 9.8 1.0 2.7 0.19 13.2 

Coordenadas Gauss 
Datum Lisboa 

X 146500 147000 147000 147000 147000 146500 
Y 519000 517500 517500 517500 517500 518000 
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A análise dos valores mostra o seguinte: 
 
���� Relativamente ao dióxido de azoto (NO2) 

• As concentrações de NO2 são baixas, não se verificando excedências aos 
valores limite, em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, na base horária (30,8 µg/m3), ocorre a Oeste 
da fábrica, sensivelmente a uma distância de 1 km. 

 
���� Relativamente às partículas (PM10) 

• As concentrações de partículas (PM10) são muito baixas;  

• O ponto de concentração máxima, na base do período de 24 h (2,7 µg/m3), 
ocorre sensivelmente a Sul e a uma distância de cerca de 1,5 km da fábrica. 

 
���� Relativamente ao monóxido de carbono (CO) 

• As concentrações de CO são baixas;  

• O ponto de concentração máxima, na base do período de 8 h (13,2 µg/m3), 
ocorre sensivelmente a Sudoeste e a uma distância de cerca de 1 km da fábrica. 

 
Nas Figuras V.2, V.3 e V.4 apresentam-se os resultados das simulações efectuadas, 
respectivamente para NO2, partículas (PM10) e CO. 
 

f) Conclusões 

Tendo em conta os resultados obtidos nas simulações efectuadas, não se prevêem 
situações de incumprimento da legislação relativa à qualidade do ar na envolvente da 
instalação industrial da FORTISSUE, para os poluentes NO2, partículas (PM10) e 
CO. As concentrações de poluentes simuladas são baixas a muito baixas. 
 

1.8.3 Síntese 

Nas fases de construção e de exploração os impactes na qualidade do ar serão negativos, 
mas de magnitude reduzida.  
 

1.9 Ambiente Sonoro 

1.9.1 Metodologia 

A alteração do ambiente sonoro local, devida à implementação da unidade industrial da 
Fortissue, ocorrerá em duas fases, nomeadamente na fase de construção e na fase de 
exploração da mesma. 
 
No que se refere à fase de construção, a avaliação de impactes teve por base as 
actividades construtivas previstas para o empreendimento e as estimativas de ruído 
associadas às mesmas, em função da distância. 
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Com base na posição, face às actividades em causa, dos principais receptores 
identificados, foi efectuada uma avaliação do cumprimento dos limites legais actuais, 
com vista à determinação dos impactes das obras. 
 
No que se refere à fase de exploração, a avaliação de impactes acústicos teve por base 
uma modelação acústica da zona do projecto e respectiva envolvente. 
 
Para esta modelação, foi tida em conta, também, a contribuição do aumento de tráfego 
especificamente devido à implementação da unidade industrial da FORTISSUE. 
 
Com base nessa modelação, é avaliado o cenário de implementação da FORTISSUE no 
ano de cruzeiro de 2015, considerando-se este ano como o ano de entrada em 
funcionamento pleno da unidade. Para efeitos da avaliação da não execução da 
instalação, face à incerteza existente relativamente ao desenvolvimento do parque 
industrial envolvente, considera-se a manutenção da situação actual, caracterizada pela 
situação de referência apresentada. 
 
Com base nos resultados obtidos por esta modelação, foi efectuada uma avaliação do 
cumprimento dos limites legais actuais definidos para os critérios de exposição e de 
incomodidade. É com base nesta verificação e nos resultados estimados em cada ponto 
que é então realizada a respectiva avaliação de impactes para o descritor ambiente 
sonoro. 
 

1.9.2 Impactes na fase de construção 

Na fase de construção, os impactes induzidos no ambiente sonoro local serão 
essencialmente devidos aos trabalhos de construção civil, mas também devido ao 
aumento de tráfego automóvel, principalmente de pesados, associado ao transporte de 
pessoas, equipamentos e materiais para o local. 
 
É importante notar que nem todas a operações de construção utilizarão em permanência 
equipamentos e máquinas ruidosas. Consequentemente, as actividades ruidosas apenas 
ocorrerão numa fracção do tempo total de construção. 
 
Em termos de propagação sonora, e com o objectivo de realizar uma estimativa dos 
níveis de ruído em fase de construção, consideraram-se dois tipos de fonte sonora, 
pontual e em linha, tendo-se admitido, por simplificação, que, na sua propagação em 
campo aberto, o nível de pressão sonora diminui 6 dB(A) para fontes pontuais e 
3 dB(A) para fontes lineares, por cada duplicação da distância ao receptor. 
 
Os níveis sonoros LAeq estimados para algumas operações e equipamentos de construção 
encontram-se indicados no Quadro V.4. Em função dos equipamentos específicos a 
utilizar, deve considerar-se uma estimativa mais rigorosa nos casos em que, nos termos 
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, seja necessário o recurso a 
licença especial de ruído por período superior a 30 dias. 
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Quadro V.4 – Níveis sonoros estimados (LAeq) para algumas operações e 
equipamentos de construção 

Parâmetros 
LAeq [dB(A)] 

≤ 50 m 100 m 500 m 
Terraplenagens 72-75 62-65 46 
Martelo pneumático 80-84 66-70 50-54 
Escavadora giratória de lagartas 63 58 48 
Betoneiras e equivalentes 73-81 67-75 57-65 
Cilindro betuminoso 70-75 56-61 45-48 
Cilindro betuminoso vibratório 80 66 50 

 
Os valores anteriores referem-se a propagação em espaço livre (em linha de vista). 
Desta forma terão assim que ser ainda considerados e adicionados ao decaimento da 
energia sonora com a distância fontes atenuantes, como sejam a velocidade e direcção 
do vento e presença de barreiras naturais (árvores, tipologia do terreno, entre outras). 
 
No presente enquadramento legal, não se encontram definidos limites de incomodidade 
para actividades ruidosas temporárias, como é o caso das realizadas na fase de 
construção, excepto se estas decorrerem nos períodos do entardecer e nocturno, por 
períodos superiores a 30 dias. Nesta situação, em que será exigível uma Licença 
Especial de Ruído, encontram-se definidos, segundo o ponto 5 do artigo 15.º do 
Decreto-lei n.º 9/2007, limites legais de exposição de 60 dB(A), para o período do 
entardecer, e de 55 dB(A), para o período nocturno. 
 
Assim, no que se refere ao descritor Ambiente Sonoro, para a fase de construção, 
apenas existirá a possibilidade de incumprimento dos limites legais actuais caso as 
actividades decorram nos períodos entardecer ou nocturno. 
 
Nessa situação, poderá estimar-se, face às distâncias dos receptores sensíveis existentes 
à zona de implantação (aproximadamente 100, 250 e 300 metros para os receptores R1, 
R2 e R3, respectivamente), que poderão ocorrer algumas situações pontuais de 
incumprimento dos respectivos limites de exposição, principalmente no ponto R1. 
 
Tendo em conta as previsões de ruído a gerar durante as actividades da fase de 
construção, o impacte será negativo, de importância reduzida, de ocorrência provável, 
com duração temporária, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local. 
 

1.9.3 Impactes na fase de laboração 

No que diz respeito à fase de laboração, consideram-se para o presente estudo as 
emissões sonoras que serão geradas pela FORTISSUE, nomeadamente pelo 
funcionamento dos seus equipamentos electromecânicos, chaminés de exaustão e 
extracção, mas também as emissões sonoras relativas ao incremento de tráfego 
associado à presença da mesma unidade. 
 
Consideram-se ainda as medidas de minimização previstas, nomeadamente no que se 
refere ao revestimento das paredes e cobertura da unidade industrial. 
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Os dados referentes às emissões sonoras dos equipamentos electromecânicos e das 
chaminés encontram-se patentes no Quadro V.5 e Quadro V.6. 
 

Quadro V.5 – Níveis de pressão sonora (LPA) emitidos pelos equipamentos 
electromecânicos 

Equipamento LPA [dB(A)] N.º equipamentos 

Desagregador de baixa densidade 85 2 
Bombas e agitadores 80 48 
Refinadores e desfragmentadores 90 8 
Telas de pressão 90 2 
Bombas de ventilação 90 2 
Secção de formação 90 2 
Secção de prensa 92 2 
Secção de enrolamento 88 2 
Rebobinadeiras 92 2 
Bombas de vácuo 92 6 
Sistema de ar 96 10 
Sistema de remoção de impurezas 92 4 
Rebobinadora 94 6 
Empacotadora 78 4 
Ensacadora 70,3 4 
Dobradora 94,0 4 
Desbobinador 72,0 1 
Dobradora 72,0 1 
Encaixotadora 60,3 5 
Empacotadora unitária 68,0 1 
Empacotadora multi 68,0 1 
Envolvedora 68,0 1 
Armazém automático 68,0 1 

 
Quadro V.6 – Níveis de pressão sonora (LPA) emitidos pelas chaminés 

Chaminé LPA [dB(A)] N.º de chaminés 

Chaminé do lavador de partículas 112 2 
Chaminé do secador (cilindro Yankee) 107 2 
Chaminé do gerador de vapor 85 2 

 
No Quadro V.7, pode-se verificar o aumento de tráfego estimado, associado à fase de 
laboração da FORTISSUE. Este aumento de tráfego ocorrerá nas principais vias de 
acesso envolventes, nomeadamente na A28 e na EN103. 
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Quadro V.7 – Aumento de tráfego na fase de laboração da FORTISSUE 

Tipo de veículos 
Aumento diário 
(veículos/dia) 

Aumento anual 
(veículos/ano) 

Ligeiros 200 67 000 
Pesados 13 4 400 

 
No que se refere às medidas de minimização previstas, serão utilizados no revestimento 
das paredes e cobertura da unidade industrial painéis Sandwich em lã de rocha e chapa 
lacada. Este tipo de revestimento confere um isolamento sonoro, Rw, de 34 dB. 
 
A previsão dos índices sonoros em ano cruzeiro do projecto foi efectuada com recurso a 
um software de mapeamento acústico, sendo realizada a modelação do projecto e 
receptores envolventes, bem como as vias de acesso. Nas Figuras V.5 e V.6 apresentam-
se os mapas de ruído produzidos para a situação de funcionamento da unidade industrial 
da FORTISSUE. 
 
A modelação foi efectuada com recurso ao software de mapeamento de ruído Predictor 
Type 7810, versão 6.2, da Brüel & Kjær, tendo como base para o algoritmo de cálculo a 
NP 4361-2:2001 - baseada na ISO 9613-2 (ISO 9613.1/2), para fontes industriais, e o 
Algoritmo de Cálculo da Norma Francesa XPS 31-133, para o ruído associado ao 
incremento de tráfego. 
 
Para efeito da avaliação dos índices sonoros estimados para a fase de exploração, foram 
considerados os mesmos receptores indicados na caracterização da situação de 
referência, nomeadamente os pontos R1, R2 e R3, bem como os dados apresentados no 
Capítulo IV do presente EIA. 
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Figura V.5 – Mapa de ruído para o período diurno-entardecer-nocturno na fase de 
exploração da FORTISSUE 
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Figura V.6 – Mapa de ruído para o período nocturno na fase de exploração da 
FORTISSUE 
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Tendo em conta as simulações efectuadas, foram obtidos os resultados dos Quadros V.8 
e V.9. 
 
Quadro V.8 – Níveis sonoros estimados para a fase de exploração  e avaliação do critério 

de exposição máxima 

Ponto 
Ruído Residual 
(sem projecto) 

Ruído Particular 
associado à instalação 
(obtido por simulação) 

Ruído Ambiental 

Limites legais 
(Zonas mistas) – 

Critério de 
Exposição 

Conformidade 
legal 

L den L n L den L n L den L n L den L n L den L n 

R1 71 61 67 60 72 64 65 55 � � 

R2 71 61 59 52 71 62 65 55 � � 

R3 75 68 53 46 75 68 65 55 � � 

Legenda: 
� - em conformidade com a legislação vigente 
� - em inconformidade com a legislação vigente 

 
Quadro V.9 – Avaliação do critério de incomodidade 

Ponto 
Incremento de ruído (dB(A)) 

Limites legais – Critério 
de Incomodidade (dB(A)) 

Conformidade legal 

Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite 

R1 0 1 3 5 4 3 � � � 

R2 0 0 1 5 4 3 � � � 

R3 0 0 0 5 4 3 � � � 

Legenda: 
� - em conformidade com a legislação vigente 
� - em inconformidade com a legislação vigente 

 
Relativamente aos níveis de exposição, verifica-se que a entrada em funcionamento da 
unidade industrial não alterará de modo relevante os níveis de ruído prevalecentes na 
envolvente do local, mantendo-se a situação já reportada para a Situação de Referência 
de incumprimento dos limites legais definidos para os indicadores Lden e Ln, 
nomeadamente 65 dB(A) e 55 dB(A). 
 
Efectivamente, quando comparados os dados obtidos por simulação para o indicador 
Lden do ruído particular, verifica-se que apenas no ponto R1 é previsível alguma 
influência da laboração da FORTISSUE nos níveis de ruído. 
 
Neste ponto, a diferença entre o ruído previsto para a actividade (particular) é cerca de 
4 dB(A) inferior ao já registado no local (Ruído Residual), pelo que a realização da 
actividade representa apenas 1 dB(A) de incremento no ruído ambiental. 
 
No caso dos pontos R2 e R3, verifica-se que a fonte apresenta um ruído particular 
previsto inferior ao ruído residual, com um diferencial superior a 10 dB(A), pelo que a 
contribuição do ruído particular pode ser desprezado, não havendo assim qualquer 
influência prevista por parte da unidade da industrial. 
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No que se refere ao indicador Ln, verifica-se um comportamento semelhante ao obtido 
para o indicador Lden. Assim, nos pontos R2 e R3 a influência do ruído particular pode 
ser considerada desprezável, pelo que o ruído ambiental resulta essencialmente da 
contribuição das fontes já existentes no local. 
 
No ponto R1, o valor obtido para o ruído particular é semelhante ao já registado no local 
em situação de referência. Assim, a contribuição do ruído particular estimado para a 
operação do presente projecto leva a um incremento de cerca de 3 dB(A) face ao ruído 
residual, obtendo-se um ruído ambiente de 64 db(A). Por outro lado, este incremento 
não implica qualquer alteração da situação de desconformidade já existente actualmente 
neste ponto, conforme evidenciado na caracterização da situação de referência, pelo que 
o impacte do projecto não é significativo nem determinante na ocorrência do 
incumprimento. 
 
Relativamente ao Critério de Incomodidade, definido de acordo com o artigo 13.º, 
alínea b) do DL 9/2007, verifica-se, considerando os valores obtidos pela simulação, o 
cumprimento dos limites legais definidos, pelo que se considera que a instalação não 
terá uma contribuição significativa para a incomodidade das populações localizadas na 
envolvência. 
 
Tendo em conta as previsões de ruído realizadas, considera-se que na fase de exploração 
o impacte será negativo, de importância pouco significativa, de ocorrência provável 
com duração permanente, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local. 
 

1.9.4 Síntese conclusiva 

De acordo com o Zonamento Acústico do concelho de Viana do Castelo constante do 
respectivo PDM, verifica-se que toda a área de implantação da futura unidade industrial 
da FORTISSUE, assim como os receptores sensíveis R1 e R2 se encontram localizados 
numa área classificada como “Zonas mistas”. O receptor sensível R3 não está integrado 
em zona classificada, pelo que, para efeito da aplicação dos valores limite definidos 
pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, equipara-se este receptor a “Zonas 
mistas”, tendo em conta que é esta a classificação atribuída a receptores sensíveis com 
as mesmas funções de R3 e que se encontram próximos deste (nomeadamente R1 e R2). 
 
Na fase de construção do projecto da Fábrica de Papel, os impactes ambientais foram 
classificados de negativos, com magnitude pouco significativa. 
 
Na fase de exploração, o funcionamento da instalação não promove um acréscimo com 
significado dos níveis de ruído actualmente prevalecentes nos receptores sensíveis 
identificados, que já actualmente não estão em conformidade com os limites 
estabelecidos no diploma supra citado. Por outro lado, a actividade da FORTISSUE, 
onde se inclui o tráfego gerado por esta, não aportará incomodidade para os receptores 
sensíveis da envolvente, mantendo-se os diferenciais relativamente à situação de 
referência abaixo dos limites legalmente exigíveis. 
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1.10 Ecologia 

1.10.1 Introdução 

A importância dos impactes foi estimada a partir do grau de afectação das comunidades 
faunísticas e florísticas, atendendo à sua relevância conservacionista. Assim, 
considerou-se o valor e funcionalidade das diferentes fitocenoses, bem como a 
importância da área para espécies de fauna e flora com estatuto biogeográfico especial, 
ameaçadas e/ou constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, considerando as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõem 
as Directivas Comunitárias para o quadro legal nacional. 
 
Os impactes sobre a fauna foram ainda previstos com base no inventário das espécies 
observadas na área, atendendo à tipologia do seu habitat preferencial, à sua mobilidade, 
capacidade de dispersão e ao seu estatuto de conservação de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 
 

1.10.2 Fase de construção 

No decorrer da fase de construção, os principais impactes sobre a Flora resultarão 
sobretudo de acções de desmatação, escavação e terraplenagens. Assim, o decorrer dos 
trabalhos resultará numa destruição permanente da comunidade florística que se 
sobrepõe com o local de implantação do projecto. O impacte daí resultante qualifica-se 
como negativo, certo, permanente e irreversível. Atendendo a que a área de influência 
deste impacte é local e às reduzidas características ecológicas da área em análise 
(isolamento geográfico e inexistência de espécies ou habitats prioritários), considera-se 
este impacte como pouco significativo. 
 
O desenvolvimento dos trabalhos inerentes à fase de construção, poderá ainda conduzir 
ao levantamento de poeiras para a atmosfera com a consequente deposição sobre a flora 
da área envolvente, nomeadamente a Nascente da A28, podendo dificultar a reprodução, 
diminuir a taxa fotossintética, provocar necroses e queda prematura de folhas, bem 
como diminuir a resposta imune a doenças e pragas. Este impacte negativo, provável, 
temporário, reversível, com uma área de influência local, considera-se quanto à sua 
importância como reduzido. 
 
Sobre a Fauna, não se consideram impactes suplementares resultantes de criação de 
acessos e implantação de estaleiro, uma vez que este se situará em plena área de 
implantação do projecto, sendo a acessibilidade efectuada pela EN103. Assim, os 
principais impactes decorrentes da fase de construção resultam sobretudo das acções de 
desmatação, escavação e terraplenagens.  
 
Estas acções irão provocar destruição de habitat e sobretudo a morte de micromamíferos 
e répteis, por atropelamento ou soterramento. Ao nível da avifauna, atendendo à sua 
capacidade de mobilidade e ao facto da área de estudo não apresentar boas propriedades 
como área de nidificação, não se consideram existir impactes relevantes. 
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Assim, atendendo à pobre composição faunística, nomeadamente ao nível de répteis e 
mamíferos, e às características dos habitats presentes na zona de implantação do 
projecto, considera-se que este impacte sobre a fauna na fase de construção é negativo, 
provável, temporário, de influência local e pouco significativo. 
 

1.10.3 Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes esperados são em certa medida cumulativos com a actual 
ocupação humana da zona envolvente, prendendo-se com alterações fisiológicas das 
plantas devido à acumulação de poluentes emitidos pela actividade das empresas e pelo 
aumento do tráfego rodoviário. Este impacte negativo, permanente e de incidência local 
apresenta uma importância reduzida, atendendo ao baixo valor ecológico da área e fraca 
intensidade das emissões envolvidas. 
 
Não se considera que existam impactes sobre as comunidades faunísticas e florísticas, 
devido ao eventual ruído provocado pela exploração, assim como pelo aumento da 
presença humana e tráfego automóvel, na envolvente da área de implantação do 
projecto, uma vez que não existem habitats relevantes na proximidade, nem foi 
detectada a presença de nenhuma espécie sensível. 
 

1.10.4 Impactes cumulativos 

Nesta óptica, o único impacte cumulativo directo que se verifica, para além do 
respeitante às emissões de poluentes analisado no ponto anterior, é a contribuição para a 
perda de habitat que se irá verificar na área a afectar pela Zona Industrial de Alvarães, 
após ocupação efectiva dos restantes lotes. Convém salientar que a área em questão se 
encontra totalmente fragmentada e sem a existência de coberto vegetal de vulto, quer 
em área, quer em composição específica. 
 
A área de implantação do projecto é integrante de uma zona contemplada em PDM para 
ocupação industrial, onde, para além de outras indústrias, existe uma boa rede viária e 
todas as redes de fornecimento necessárias. Assim, entende-se que a implantação da 
FORTISSUE nesta área, ainda que possa contribuir para alguns impactes cumulativos, 
será geradora de menores impactes, relativamente à sua eventual localização em outras 
áreas desprovidas de infra-estruturas acessórias, ou com maior valor ecológico. 
 
Pelo exposto, entende-se que o impacte cumulativo relativo à perda de habitat se revela 
como negativo, permanente e irreversível, com uma escala de influência local. Assim e 
atendendo ao exposto anteriormente, considera-se este impacte como tendo reduzida 
magnitude. 
 

1.10.5 Síntese conclusiva 

Os impactes sobre os sistemas ecológicos, na fase de construção, podem considerar-se 
pouco significativos, não afectando nenhum “habitat” ou estrutura ecológica com valor. 
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Na fase de exploração da instalação, as emissões da unidade industrial e a perturbação 
induzida pelo seu funcionamento também não constituirão factores de pressão 
relevantes para este domínio ambiental, classificando-se os impactes negativos com 
magnitude reduzida. 
 

1.11 Paisagem 

1.11.1 Acções de projecto com incidências no descritor em análise 

A identificação e avaliação dos impactes paisagísticos são efectuadas tendo em 
consideração as alterações que a implantação do projecto irá originar nas características 
da paisagem, na sua qualidade visual e valor cénico. 
 
Estas alterações serão resultado da intrusão visual de novos elementos na paisagem, 
que, através da modificação das características do relevo, da drenagem hídrica e do tipo 
de ocupação do solo, contribuem para a diminuição do valor paisagístico (incluindo 
aspectos cénicos e ecológicos) da área onde o projecto se insere. 
 
São tidas em consideração a dimensão da acção, a sensibilidade, vulnerabilidade, 
fragilidade/capacidade de absorção visual da unidade de paisagem presente e, ainda, a 
existência de potenciais observadores da intervenção em causa. 
 
De uma forma sistemática, as acções de projecto susceptíveis de causar impactes em 
termos paisagísticos são: 
 

• Remoção da vegetação, decapagem do solo e movimento de terras, e, ainda, 
instalação provisória de estaleiros e maquinaria, durante a fase de construção; 

• Existência física dos elementos construídos, estruturas e equipamentos integrantes 
da unidade industrial, durante a fase de exploração. 

 
Os impactes são classificados em positivos ou negativos e quantificados em termos de 
magnitude (reduzida, pouco significativa, moderada, importante e muito importante). 
São ainda definidos pela sua duração, classificando-se em temporários ou permanentes, 
e se a sua acção se faz sentir de forma directa ou indirecta. É também indicado se o 
impacte é minimizável (através da aplicação das medidas recomendadas) e a fase de 
ocorrência – construção ou exploração. 
 

1.11.2 Identificação e avaliação de impactes 

A Fábrica de Papel da FORTISSUE irá localizar-se na unidade de paisagem “Bacia de 
Alvarães”, numa área anteriormente percorrida por incêndio e actualmente coberta por 
vegetação herbácea e arbustiva, observando-se espécies do estrato arbóreo (eucaliptos, 
fundamentalmente) nos sectores Sul do terreno e marginando as estremas Nascente e 
Poente.  
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
V-195 

Devido às características do terreno e porte da vegetação nas áreas adjacentes, 
designadamente no quadrante Este, a capacidade de absorção visual é relevante face à 
introdução de novos elementos, sendo que os potenciais observadores próximos do local 
de intervenção se referem aos utilizadores da A28, EN103 e EM543, nos troços em que 
com este confinam. A área de intervenção pode também ser visualizada por 
observadores longínquos, a partir de pontos de cota elevada (como o Monte de Nossa 
Senhora do Crasto), mas que, pela distância a que se situam, não permitem uma 
percepção clara da intervenção. 
 
Seguidamente, descrevem-se as acções e impactes associados em cada uma das fases de 
implementação do projecto em apreço. 
 
a) Fase de construção 

� Desmatação/desarborização e decapagem – As acções de remoção do coberto 
vegetal e da camada de solo superficial, primeira etapa da fase de construção, 
induzem alterações ao uso do solo com impacte visual imediato. Na presente 
situação, este impacte é considerado de magnitude pouco significativa, dado que o 
coberto vegetal ocorrente no local se apresenta degradado, com pouco ou nulo 
interesse paisagístico. 

� Movimentação de terras – As acções decorrentes da movimentação de terras 
modificam a morfologia original do terreno e levam ao aparecimento de zonas de 
descontinuidade visual. De acordo com o projecto, a dimensão do movimento de 
terras não é significativa, dada a relativa planura do local (55 000 m³ de 
escavação, a conduzir a depósito, e 40 000 m³ de aterro com solos de empréstimo 
seleccionados). Por razões similares, os taludes de escavação e aterro não atingem 
alturas com significado, sendo inferiores a 0,50 m, em média. 

� Edificação de instalações provisórias de apoio à construção - Os impactes 
paisagísticos na fase de construção decorrem, igualmente, da edificação de um 
conjunto de instalações provisórias de apoio à construção, designadamente de 
edificações (pré-fabricadas) para escritórios, estaleiros e parque de materiais. Esta 
área, que tem dimensão de 120 m2, localiza-se entre a área destinada às futuras 
zona fabril e de escritórios. 

 
Os impactes negativos associados às acções da fase de construção apresentam 
magnitude que se considera pouco significativa, dado que a conotação negativa da 
imagem resultante desta fase, percepcionada por observadores que circulam nas vias 
circundantes, únicos pontos de visibilidade directa para a área de intervenção, será 
atenuada atendendo à localização da intervenção, junto ao perímetro industrial 
existente – Zona Industrial de Neiva e à auto-estrada A28. 
 

b) Fase de exploração 

A avaliação global do impacte na paisagem será o resultado agregado dos impactes 
nos parâmetros que descrevem este factor ambiental: estrutura, textura e percepção. 
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Assim, os parâmetros estrutura e textura da paisagem vão reflectir o valor 
paisagístico intrínseco da zona, independentemente de ser susceptível de observação 
ou não. Engloba-se aqui não só a zona definida pelos limites físicos da intervenção, 
mas também a respectiva envolvência, onde se farão sentir os efeitos da existência da 
instalação. 
 
Por outro lado, o parâmetro percepção da paisagem vai reflectir as sensações sentidas 
pelos potenciais observadores colocados em pontos dominantes na zona envolvente 
da intervenção. 
 
Pela análise do projecto, verifica-se que: 
 
• A instalação ocupará um lote com 8,5 ha, em que cerca de 2 ha serão áreas verdes, 

localizadas no interior do espaço fabril e ao longo da estrema Nascente; 

• A área de implantação é de cerca de 3,4 ha, a que corresponde uma área de 
construção de 3,9 ha e uma volumetria total de 588 885 m3;  

• Os edifícios e estruturas principais da instalação apresentam as alturas seguintes: 

– Edifício administrativo: .............................................. 12,4 m; 

– Refeitório/auditório: .................................................... 9,5 m; 

– Edifício da fábrica/armazém robotizado: .................... 32,5 m; 

– Edifício da fábrica/nave de fabrico de papel: ............. 19,0 m; 

– Chaminés: ................................................................... 35,5 m. 
 

Assim, poder-se-ão esperar os seguintes efeitos nos três parâmetros descritores da 
paisagem local: 

 
– Devido às características essencialmente planas da morfologia do terreno, as linhas 

de relevo actual não sofrerão modificações dignas de menção, não se prevendo 
alterações com significado a nível da estrutura da paisagem; 

– A impermeabilização do solo e a edificação dos elementos integrantes do projecto 
em análise introduzirão alterações na textura do espaço, que se consideram 
importantes, dada a significativa volumetria e dimensão das construções em jogo, 
nomeadamente a nave destinada ao armazém robotizado, que tem uma altura de 
32,5 m e comprimento de 277 m, com orientação sensivelmente paralela à A28; 

– A intervenção será visível para observadores em trânsito nas vias circundantes – 
EN103, A28 e EM543, e percebida de forma indirecta, através da visualização dos 
elementos de maior altura, armazém robotizado e chaminés, por observadores 
longínquos localizados na envolvente alargada. 

 
Conclui-se, então, que o impacte paisagístico resultante da implantação do projecto da 
Fábrica de Papel resulta, na sua essência, da instalação de elementos edificados, de cariz 
industrial, com volumetria significativa. No entanto, o facto do projecto em apreço se 
enquadrar numa zona industrial, que suporta já intrusões visuais de natureza 
semelhante, concorre para atenuar o impacte resultante. Também, o confinamento da 
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bacia visual, que só permite a visualização directa do local pelos observadores em 
trânsito na A28 (tráfego rápido), na EN103 e EM543, contribui para a minimização do 
impacte deste projecto na paisagem. 
 
Assim, considera-se que na fase de exploração a existência física das instalações 
constitui um impacte paisagístico negativo de magnitude moderada, permanente, de 
abrangência local, passível de minimização pela implementação das medidas que se 
propõem no ponto 4 deste capítulo. 
 

1.11.3 Síntese conclusiva 

Os impactes paisagísticos mais significativos no descritor paisagem decorrem, 
fundamentalmente, da intrusão visual de novos elementos volumétricos na paisagem. 
As medidas de integração paisagística consideradas no projecto, por um lado, as 
características relativamente circunscritas da bacia visual onde o projecto se insere, por 
outro, determinam a atribuição de um impacte paisagístico de magnitude pouco 
significativa, na fase de construção, e moderada, na fase de funcionamento da 
instalação. 
 

1.12 Património 

Não foram assinalados sítios histórico-arqueológicos na área afecta ao projecto da 
FORTISSUE. Não foram identificadas áreas de protecção patrimonial, tais como 
Protecções Legais, Zonas Especiais de Protecção ou outras condicionantes neste 
domínio constantes do PDM aplicável.  
 
Assim, não se prevê qualquer tipo de incidência ou influência para a área alvo deste 
projecto, quer na fase de construção, quer na fase de exploração do mesmo.  
 

1.13 Sócio-economia 

1.13.1 Introdução  

O presente Estudo de Impacte Ambiental tem por objecto a construção de uma fábrica 
para produzir papel tissue, a partir de pastas virgens, com uma capacidade instalada de 
200 t/dia e uma produção anual de 67 000 t/ano. A unidade da FORTISSUE será 
implementada na Zona Industrial de Alvarães, correspondente à Unidade Operacional 
de Planeamento e Gestão - UOPG n.º 55 do PDM de Viana do Castelo. 
 
A UOPG em apreço, objecto de Estudo Urbanístico aprovado pela Câmara Municipal, 
assegura o acesso às infra-estruturas necessárias ao funcionamento da instalação, 
designadamente rede de gás natural, rede de abastecimento de água, rede de drenagem 
de águas pluviais, rede de drenagem de águas residuais e rede de energia eléctrica. 
 
A entidade responsável pelo projecto é a FORTISSUE, detida a 100% pela 
SUAVECEL, SA, sediada na Zona Industrial do Neiva, que se dedica à transformação 
de papel, nomeadamente ao fabrico de papel higiénico, rolos de cozinha, lenços e 
guardanapos, a partir de papel tissue em bobines, importado de Espanha e Itália. 
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A SUAVECEL, fundada em 1996, tem vindo a registar um desenvolvimento 
significativo, quer a nível de infra-estruturas de produção e emprego, quer de volume de 
negócios. A expansão da sua actividade, no entanto, é fortemente condicionada pela 
disponibilidade e custo da sua principal matéria-prima - papel tissue em bobinas, 
aspectos que o projecto em análise pretende colmatar, reduzindo a dependência de 
terceiros no fornecimento desta matéria-prima, bem como o respectivo custo. 
 
A concretização do projecto FORTISSUE contribuirá também para aumentar 
significativamente a competitividade da SUAVECEL, através da rentabilização do 
processo produtivo (poupança inerente à existência de um único fornecedor, reciclagem 
de desperdícios de produção, aumento da capacidade produtiva e outros) e da 
optimização dos aspectos logísticos, organizacionais e inovativos, resultantes da 
verticalização da actividade. 
 
O capital social da FORTISSUE é de 200 mil euros, estando previsto o reforço de 
capitais próprios até 5 milhões de euros. O investimento previsto para implementar o 
projecto em apreço é de 25 milhões de euros. 
 

1.13.2 Identificação e avaliação de impactes 

Os principais efeitos sócio-económicos da implementação do projecto em análise serão 
avaliados a dois níveis, ou seja, nacional/regional e local. 
 
a) Impactes a nível nacional/regional 

A implementação do projecto da FORTISSUE irá traduzir-se numa melhoria da 
competitividade do grupo, em particular a nível dos mercados externos, prevendo-se 
um acréscimo significativo das exportações. Por outro lado, o papel tissue produzido 
localmente destina-se a substituir a actual importação dessa matéria-prima, 
aumentando a incorporação de valor acrescentado nacional no produto final. 
 
Para além do fornecimento da matéria-prima à SUAVECEL, a FORTISSUE irá 
produzir artigos de papel para uso doméstico e sanitário, destinados, em parte, à 
exportação. 
 
Assim, em 2012, a facturação da SUAVECEL deverá atingir cerca de 35 milhões de 
euros, ou seja o triplo do volume de negócios de 2007 (cerca de 12,5 milhões de 
euros), dos quais uma parte significativa destinada aos mercados externos, 
designadamente Espanha, Norte de África e PALOPS. 
 
Este acréscimo de exportações, em conjunto com a substituição de matéria-prima 
importada por matéria-prima fabricada localmente, irá contribuir para o equilíbrio da 
balança de transacções correntes, constituindo um impacte positivo, a nível nacional, 
classificado de amplitude moderada. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
V-199 

Do ponto de vista sócio-económico, a concretização do projecto configura um 
impacte positivo a nível concelhio e regional, classificado como moderado, por 
contribuir para a criação e manutenção de um número significativo de postos de 
trabalho, temporários e permanentes. 
 
Em conclusão, a implementação do projecto em análise, para além do seu contributo 
estratégico para o desenvolvimento do respectivo sector de actividade, contribui para 
o equilíbrio da balança de transacções correntes e constitui um importante factor de 
desenvolvimento do concelho de Viana do Castelo e da Região Norte. 
 

b) Impactes a nível local 

Os impactes a nível local serão avaliados consoante a fase em que ocorrem, ou seja, 
construção e exploração. 
 
���� Fase de construção 

A construção das instalações será dividida em três fases, com uma duração global 
de 3 anos. A primeira fase, correspondente à construção do edifício fabril e 
instalação da primeira máquina de papel, será concluída em Dezembro de 2012, 
em condições de iniciar a laboração. A segunda fase, a concluir em Dezembro de 
2013, incluirá a montagem das máquinas de transformação, bem como a 
construção dos edifícios de escritórios, refeitório/auditório e portaria. A terceira 
fase, correspondente à implementação da 2.ª máquina de papel e do armazém 
automático, será concluída em Dezembro de 2014. 
 
Ao longo do período de construção, estima-se que o número médio trabalhadores 
afectos às obras se situe entre 45 e 50. Este acréscimo de postos de trabalho na 
área da construção civil e montagem irá provocar um aumento do consumo, a 
nível de bens e serviços, por parte dos trabalhadores deslocados, constituindo um 
impacte positivo sobre a actividade económica classificado como moderado, 
sendo temporário e reversível. 
 
O estaleiro terá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que os 
empreiteiros terão que consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de 
segurança, a ser aprovados previamente pelo Dono da Obra. 
 
A fase de construção deverá gerar um tráfego médio diário de cerca de 
15 veículos ligeiros (≈ 0,04% no tráfego de ligeiros que circulam na envolvente) e 
de um tráfego médio diário de 25 veículos pesados (≈ 1,2% do tráfego de 
pesados), admitindo-se, na fase de movimentação de terras, um pico diário de 
35 veículos pesados (≈ 1,7% do tráfego de pesados). 
 
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos 
incómodos causados pelas obras, a nível da produção de resíduos, do ruído e das 
poeiras, e do aumento de tráfego nas vias envolventes, resultante do transporte de 
trabalhadores e de materiais. 
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Os impactes negativos resultantes do ruído, das poeiras e do aumento de tráfego, 
serão de magnitude pouco significativa, atendendo a que o projecto se localiza 
numa área industrial, sendo temporários e reversíveis.  
 
Em relação à produção de resíduos, o Sistema Multimunicipal de Gestão de 
Resíduos tem capacidade para fazer face à quantidade e perigosidade dos resíduos 
identificados no contexto em apreço, pelo que os impactes serão pouco 
significativos e temporários, estando prevista a sua adequada gestão em obra. 

 
���� Fase de exploração 

A fase de exploração terá início com o arranque da primeira máquina de papel no 
primeiro trimestre de 2013, com a devida realização do comissionamento e testes 
aos equipamentos instalados. Em ano cruzeiro, a instalação irá funcionar em 
regime contínuo com três turnos, 335 dias por ano, com uma paragem anual de 
30 dias. 
 
A implementação do projecto dará origem à criação de 184 postos de trabalho 
directos (50 - produção de papel, 30 – administrativos da produção de papel, 63 - 
transformação de papel, 41 - direcção e administrativos da transformação de 
papel), distribuídos pelos diversos turnos, constituindo um impacte positivo 
permanente e irreversível, classificado como importante.  
 
Por outro lado, estão previstas acções de formação nas áreas da produção e da 
manutenção, a ser realizadas pelo fornecedor do equipamento, quer nas 
instalações do fornecedor (1 semana), quer no local, ao longo das fases de 
instalação e arranque das máquinas (2 semanas). Está prevista, ainda, a 
manutenção de treino adicional durante um a dois meses após a entrega da 
instalação para assegurar o seu correcto funcionamento e acompanhar quaisquer 
questões ou dúvidas que possam surgir.  
 
A instalação foi projectada com base nos conceitos e tecnologias mais modernos, 
tendo em vista garantir a minimização dos impactes ambientais, a observância dos 
normativos e das melhores práticas higiossanitárias, bem como o cumprimento de 
todos os requisitos de segurança das instalações e dos trabalhadores, bem como 
das populações da área envolvente. 
 
Do ponto de vista ambiental, o projecto permitirá cumprir integralmente os 
valores de referência das emissões líquidas e gasosas e de consumo de energia, 
associados à aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s), tal como 
definidas para o sector da pasta e papel, relativamente à produção de papel tissue 
a partir de pasta virgem, de acordo com o documento “Reference Document on 
Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industries”. O efluente industrial 
residual, nomeadamente, respeitará os parâmetros exigidos pelo regulamento dos 
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) 
para que possa ser lançado no sistema público de saneamento. 
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Em relação à gestão de resíduos, será minimizada a sua produção e 
providenciados os meios necessários à sua recolha selectiva e armazenagem 
temporária, privilegiando a sua valorização, face à deposição em aterro. Os 
resíduos produzidos na instalação serão encaminhados para um destino final 
adequado, por entidades devidamente licenciadas para o efeito. O Sistema 
Multimunicipal de Gestão de Resíduos tem capacidade e adequabilidade para 
receber e dar destino final adequado aos resíduos produzidos pelo projecto, pelo 
que deste ponto de vista não se prevê ocorrência de impactes negativos. 
 
Relativamente ao ambiente sonoro, o projecto da instalação tem em conta a 
minimização da emissão e transmissão de ruído, ao nível da definição do layout, 
das soluções construtivas, dos materiais a utilizar e da selecção dos equipamentos. 
 
As fontes de energia a utilizar na instalação fabril serão, exclusivamente, gás 
natural e energia eléctrica. Em relação à qualidade do ar não são expectáveis 
impactes significativos, dado que as concentrações máximas de poluentes nas 
chaminés da Fábrica de Papel, de acordo com as garantias dos fornecedores de 
equipamentos, serão inferiores aos valores limite de emissão (VLE) da legislação 
aplicável. 
 
Na fase de exploração, o projecto prevê as adequadas medidas nas áreas do 
controlo ambiental e da higiene e saúde ocupacional dos trabalhadores, bem como 
a elaboração de um Plano de Emergência Interno (PEI) e a implementação de um 
adequado sistema de segurança contra incêndios. 
 
Assim, no armazém automático será instalado um sistema de detecção e extinção 
automático, através de uma rede de sprinklers, ligada a uma reserva de água 
dimensionada para o efeito, enquanto na restante área fabril será instalado um 
sistema de detecção e extinção automático, com desenfumagem também 
automática e meios de primeira intervenção - rede hidráulica de carretéis e 
extintores. 
 
Os acidentes mais graves, potencialmente expectáveis, de acordo com a Análise 
de Risco elaborada, relacionam-se com a ocorrência de incêndio ou explosão, 
devido à utilização de gás natural como combustível, restringindo-se as eventuais 
consequências ao perímetro da instalação. 
 
A fase de exploração deverá gerar um tráfego médio diário de cerca de 
13 veículos pesados e de 200 veículos ligeiros, correspondentes respectivamente a 
cerca de 0,6% do tráfego de pesados e a 0,5% do tráfego de ligeiros que circulam 
na envolvente, originando um impacte negativo, de carácter permanente, que, 
atendendo a que o projecto se localiza numa área industrial, se classifica como 
pouco significativo. 
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1.13.3 Síntese 

A implementação do projecto da FORTISSUE constituirá um impacte positivo 
moderado a nível nacional/regional, pelo seu contributo para equilibrar a balança de 
transacções correntes, não apenas por substituir matéria-prima importada, mas também 
porque uma parte significativa da produção se destina aos mercados externos. 
 
A criação de postos de trabalho permanentes (cerca de 184), na fase de exploração, e 
temporários, na fase de construção (45 a 50 trabalhadores, em média, durante cerca de 
3 anos), constituirá um impacte sócio-económico, moderado, na fase de construção, e 
importante, na fase de exploração, em termos locais e regionais. 
 
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos 
incómodos causados pelas obras, a nível de produção de resíduos, de ruído e de poeiras, 
e do aumento de tráfego nas vias envolventes, resultante do transporte de trabalhadores 
e de materiais. Estes impactes serão temporários e reversíveis e, dado que o projecto 
será desenvolvido numa área industrial, classificam-se de magnitude pouco 
significativa. Na fase de exploração, o tráfego origina um impacte negativo, de carácter 
permanente, classificado como pouco significativo, por motivos análogos. 
 
Na fase de exploração, o projecto prevê as adequadas medidas nas áreas do controlo 
ambiental e da segurança, bem como da higiene e saúde ocupacional dos trabalhadores. 
 

1.14 Ordenamento do Território e Condicionantes  

1.14.1 Identificação e avaliação de impactes 

O local de implantação do projecto, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM 
de Viana do Castelo, está inserido na classe dos “Solos Urbanos - Solos de Urbanização 
Programada”, na categoria de “Zonas Industriais Propostas”, correspondente à 
UOPG 55, integrada nas Unidades Operacionais de Planeamento e Gestão de Tipo 3 – 
“Áreas Industriais e Áreas de Actividades Económicas”. 
 
Assim, em termos de ordenamento territorial, não se verificam incompatibilidades entre 
o projecto em análise e o uso programado para o local de intervenção, designadamente 
em relação aos parâmetros estabelecidos no Estudo Urbanístico aprovado para a Zona 
Industrial de Alvarães. 
 
As situações passíveis de gerar impactes negativos resultam do facto da área de 
intervenção, nos termos da Planta de Condicionantes do PDM de Viana do Castelo, 
estar abrangida pelas seguintes restrições: 
 

– Recursos Geológicos – Área de Concessão / Contrato de Massas Minerais, 
integrada no Couto Mineiro de Alvarães (argilas e caulinos); 

– Áreas de Reserva, Protecção e Conservação da Natureza – Áreas percorridas por 
incêndios (Decreto-Lei n.º 327/90, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/99 e Decreto-
Lei n.º 55/2007); 
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– Protecção às Infra-estruturas de Transporte e Comunicações – Itinerários 
Principais (A 28) - (Decreto-Lei n.º 294/97, de 24 de Outubro); 

– Domínio Hídrico. 
 
Relativamente aos recursos geológicos, verifica-se que a dimensão e localização da 
UOPG 55, onde será implementado o projecto em análise (entre a A28 e a ZI de Neiva), 
inviabilizam a exploração das massas minerais potencialmente existentes, pelo que o 
impacte negativo resultante é considerado pouco significativo. Aliás, conforme acima 
referido, a zona está classificada na Planta de Ordenamento do PDM na categoria de 
“Zonas Industriais Propostas”. 
 
Em relação à área percorrida por incêndios, o art.º 11, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 55/2007, 
de 12 de Março, exclui do impedimento de edificação em povoamentos florestais 
percorridos por incêndios os espaços classificados como urbanos, em planos municipais 
de ordenamento do território. Apresenta-se, no Anexo I, a Declaração da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo comprovativa de que o local de implantação da unidade 
industrial da FORTISSUE constitui a operação urbanística com o processo 
n.º 184/2011, estando excluído do regime aplicável às áreas percorridas por incêndios. 
 
A servidão “non aedificandi” aplicável à auto-estrada A28, para o caso de instalações de 
carácter industrial, nos termos do Decreto-Lei n.º 234/2001, de 28 de Agosto, é de 70 m 
a contar do limite da plataforma (incluindo a faixa de rodagem e as bermas) e nunca 
menos de 50 m da auto-estrada. A implantação da instalação da FORTISSUE respeita 
os limites citados, não se registando qualquer situação de incompatibilidade. 
 
Por outro lado, conforme apresentado na Situação de Referência, a condicionante 
referente ao Domínio Hídrico não tem correspondência no terreno com a existência de 
qualquer componente do domínio hídrico, natural ou construída, pelo que não se 
assinala a existência de impactes neste domínio. 
 
Assim, em relação ao ordenamento do território e condicionantes, conclui-se que os 
eventuais impactes negativos da implantação da FORTISSUE apresentam magnitude 
reduzida. 
 

1.13.2 Síntese 
 
O projecto da FORTISSUE será implementado numa área classificada, de acordo com a 
Planta de Ordenamento do PDM de Viana do Castelo, na classe dos “Solos Urbanos - 
Solos de Urbanização Programada”, na categoria de “Zonas Industriais Propostas”. 
 
Relativamente às proibições que recaem sobre as áreas percorridas por incêndio, estas 
não são aplicáveis ao local destinado à implementação do projecto que, de acordo com a 
Declaração da Câmara Municipal apresentada, é objecto de uma operação urbanística, 
estando excluído do impedimento de edificação aplicável às áreas percorridas por 
incêndios (art.º 11, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março). 
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Em relação às condicionantes aplicáveis no domínio dos Recursos Geológicos, 
Protecção às Infra-estruturas de Transporte e Comunicações e Domínio Hídrico não se 
registam situações de incompatibilidade com o projecto em análise. 
 
Em conclusão, relativamente ao ordenamento do território e condicionantes, os 
eventuais impactes negativos da implantação da FORTISSUE apresentam magnitude 
reduzida. 
 
 

2. ANÁLISE DE RISCO 

2.1 Introdução 

A análise de risco tem por objectivo identificar os riscos de acidentes potenciais que 
podem ocorrer na Fábrica de Papel da FORTISSUE e, paralelamente, descrever os 
meios disponíveis de minimização desses mesmos riscos. 
 
Um acidente potencial pode ter uma origem interna na instalação ou estar ligado a um 
acontecimento externo. 
 
Na presente análise são identificadas as fontes de perigo, avaliados os riscos que 
representam, bem como as consequências para o ambiente e para a segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 
 
Para minimizar os riscos, são descritas as medidas de prevenção, protecção e de 
intervenção, de forma a conseguir-se um nível adequado de segurança interna e externa 
na instalação. 
 

2.2 Enquadramento na Legislação 

A Fábrica de Papel da FORTISSUE não ficará enquadrada pelos artigos 7.º e 8.º do 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, já que o gás natural não é armazenado na 
instalação e os aditivos e produtos químicos a consumir não são substâncias ou 
preparações perigosas abrangidas pela legislação referida. 
 

2.3 Riscos Internos 

2.3.1 Introdução 

Na FORTISSUE existirão riscos de acidentes, incluindo de incêndio e de explosão, 
devido essencialmente à utilização de gás natural como combustível. 
 
Para além do gás natural, existem outras substâncias que envolvem riscos de incêndio, 
nomeadamente as matérias-primas e os produtos fabricados, ou seja, pasta de celulose e 
papel e ainda as redes eléctricas.  
 
De acordo com as substâncias utilizadas e as respectivas áreas onde são recebidas, 
armazenadas e utilizadas, bem como outros factores de risco, foram identificados e 
avaliados os riscos de acidentes, cuja descrição vem apresentada no ponto 2.3.2. 
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2.3.2 Identificação e classificação dos riscos de acidentes 

No Quadro V.10 apresenta-se a lista dos principais riscos de acidentes, incluindo o tipo 
de acidentes e a sua importância ou magnitude, em termos de consequências, com o 
seguinte código:  
 

– V : vidas humanas; 
– P : perda de propriedade; 
– D : degradação ambiental (descargas, derrames ou emissões). 

 
A magnitude das consequências tem a seguinte classificação: 
 

– 0 : Irrelevante (sem consequências em vidas humanas, perda de propriedade ou 
degradação ambiental); 

– 1 : Moderadamente importante (sem consequências em vidas humanas ou 
significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 

– 2 : Importante (com consequências em vidas humanas, embora em número 
reduzido, e significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 

– 3 : Muito importante (com consequências em vidas humanas, em número 
significativo, e importantes perdas de propriedade ou degradação ambiental). 

 
Quadro V.10 – Riscos e consequências de acidentes 

Área, Instalação ou Situação 
Operacional 

Riscos de Acidentes 

Incêndio Explosão 
Libertação de 
Gases Tóxicos 

Derrames de 
Hidrocarbonetos 

Acidentes com 
Máquinas Industriais 

ou Viaturas 

Redes de gás natural  
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Caldeiras a gás natural  
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

Redes de vapor  
V0 
P0 
D0 

V2 
P2 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Quadros e redes eléctricas 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Armazenagem de matérias-
primas 

V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem de produto 
final 

V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Áreas de escritórios e sociais 
V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 
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2.3.3 Cenários de acidentes  

2.3.3.1 Fuga de gás natural na tubagem de distribuição seguida de ignição 

a) Descrição do acidente 

O cenário considerado diz respeito a uma fuga de gás natural por rotura da conduta 
de ligação a uma das caldeiras da FORTISSUE.   
 
Foram consideradas as seguintes condições: 
 
• Diâmetro da tubagem: ............ 4”; 

• Diâmetro da rotura: ................. 1”; 

• Pressão do gás natural: ........... 0.4 bar (r). 
 
A simulação do acidente foi efectuada através da utilização do modelo CHEMS-
PLUS, da Arthur D. Little Inc., EUA, cujos dados e resultados se incluíram no 
Anexo VIII do Volume de Anexos. 
 

b) Avaliação das consequências 

Em termos de consequências, os resultados obtidos foram os seguintes: 
 
• Comprimento da chama: ......... 7 m; 

• Zona de danos graves: ............ 14 m. 
 
De acordo com os resultados obtidos, os efeitos da radiação da chama atingem um 
raio de 14 m, em relação ao ponto de fuga e ignição do gás natural, afectando nessa 
área pessoas e bens que estejam presentes, mas que se circunscrevem à instalação da 
FORTISSUE. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e mitigação 

Em primeiro lugar, é de salientar que serão cumpridos os regulamentos e legislação 
aplicável, no que se refere ao projecto, montagem, inspecção e exploração das redes 
e equipamentos que utilizam gás natural. 
 
No caso de ocorrência de uma fuga em tubagem ou válvulas, foi previsto um sistema 
automático no Posto de Redução e Medida (PRM) que, por detecção de pressão 
baixa, fecha a válvula de seccionamento de alimentação à rede de distribuição. 
 
No caso da ocorrência de um incêndio, existirão instruções precisas de actuação, as 
quais farão parte do Plano de Emergência Interno.  
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2.3.3.2 Derrame de óleo de lubrificação 

a) Descrição do acidente 

Foi considerada a queda de um tambor de óleo de lubrificação de 200 l, com o 
derramamento integral no exterior do edifício fabril. 
 

b) Avaliação das consequências  

O derrame de 200 l de óleo poderá atingir a rede de águas pluviais, a qual será ligada 
à rede de drenagem de águas pluviais da Zona Industrial de Neiva com a sua 
descarga na linha de água próxima, o que poderá gerar um impacte ambiental 
significativo, apesar da quantidade ser reduzida. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e de mitigação 

Em termos de prevenção de riscos, os locais de armazenagem de óleos novos e de 
óleos usados serão dotados de bacia de contenção para recolha de eventuais 
derrames. Essas bacias não dispõem de drenagem com ligação à rede de águas 
pluviais, pelo que os derrames ficam retidos nas bacias de contenção, de forma a 
proceder-se à sua recolha sem riscos para o ambiente, com o seu reaproveitamento, 
se possível, ou encaminhamento para destino final adequado. 
 
No caso da ocorrência de um derrame acidental fora das bacias de contenção, o 
pessoal envolvido efectuará as acções necessárias para impedir que este atinja a rede 
de águas pluviais. Assim, a zona do derrame será rapidamente delimitada com um 
produto adequado de absorção. Após recolha, o produto derramado será colocado em 
contentor próprio e encaminhado para destino final adequado.  
 

2.3.3.3 Ocorrência de um sismo 

O local do projecto está integrado na zona de menor intensidade sísmica do país, nela 
podendo ocorrer os sismos com os graus de intensidade VI.  Assim, de acordo com o 
Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes, a região onde 
se localiza o projecto está inserida na zona sísmica D, de menor risco sísmico, onde o 
coeficiente de sismicidade α toma o valor de 0,3. 
 
No entanto, os aspectos relacionados com os riscos associados à ocorrência de sismos 
terão alguma relevância na instalação da FORTISSUE, pelo que são analisados a seguir 
alguns cenários de acidentes.   
 
Colapso num ou mais contentores com substâncias perigosas e com consequente 
derrame no solo 

a) Descrição do acidente 

Anteriormente, foi já analisado um acidente resultante do derrame de óleo de 
lubrificação, derrame esse que pode ser provocado pela ocorrência de um sismo, pelo 
que é aplicável a avaliação de consequências e as medidas previstas de prevenção e 
mitigação indicadas. 
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Outros cenários de acidentes, eventualmente mais gravosos, dizem respeito, por 
exemplo, ao colapso de contentores com substâncias perigosas (produtos químicos).  
 

b) Avaliação das consequências 

As consequências de eventuais derrames de substâncias perigosas, as quais podem 
atingir a rede de águas pluviais, por drenagem para os sumidouros dos pavimentos e 
arruamentos, constituem um potencial impacte ambiental significativo. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e mitigação   

Foram consideradas bacias de contenção para a armazenagem de produtos químicos 
sem ligação à rede de águas pluviais. No caso de um derrame de elevadas 
proporções, existirão procedimentos definidos de comunicação com o exterior, 
nomeadamente com os Bombeiros, GNR e SNPC. 
 

Incêndio ou explosão 

a) Descrição do acidente  

Foi anteriormente analisado um cenário de acidente grave, que pode ser provocado 
por um sismo, nomeadamente uma fuga de gás natural na tubagem de distribuição, 
seguida de ignição. 
 
No entanto, um sismo de elevadas proporções poderá ser também a origem de um 
incêndio ou explosão, por exemplo, devido a um curto-circuito em quadros 
eléctricos. 
 

b) Avaliação das consequências 

No caso de não actuarem os meios existentes, o acidente poderá ter consequências 
muito graves, no que respeita a pessoas e bens, essencialmente no interior das 
instalações. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e mitigação   

A descrição dos meios existentes de combate a incêndio será apresentada no 
ponto 2.5. 
 
Para além da activação dos meios internos, se ocorrer um incêndio/explosão de 
elevadas proporções, serão accionados os procedimentos de comunicação externa. 
 

2.3.3.4 Falha de energia eléctrica  

No caso de falha de energia eléctrica, param as bombas de alimentação ou recirculação 
de fluidos, não dando origem a situações de derrame ou de transbordo. As exaustões dos 
sistemas de queima não são forçadas, pelo que não ocorrem situações de sobrepressão 
nos equipamentos e os reservatórios de pressão (geradores de vapor) dispõem de 
válvulas de segurança adequadas.  
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Por falha de energia eléctrica, o Posto de Redução e Medida (PRM), do qual é efectuada 
a distribuição de gás natural aos consumidores da instalação da FORTISSUE, dispõe de 
electroválvula que efectua o corte de gás.  
 
No entanto, se mesmo assim ocorrer algum acidente, considera-se que os meios 
disponíveis e os procedimentos descritos anteriormente asseguram uma resposta cabal a 
situações de falha de energia eléctrica.  
 

2.4 Riscos Externos 

Os risco externos mais importantes, excluindo o acontecimento de catástrofes naturais, 
está associado à ocorrência de um incêndio de elevadas proporções nas áreas florestais 
ou nas instalações industriais existentes nas proximidades da futura Fábrica de Papel. 
 
No entanto, a organização interna e os meios de prevenção e alerta estarão devidamente 
preparados para encarar qualquer acidente externo da mesma forma que os acidentes 
internos. 
 

2.5 Meios de Prevenção e Protecção 

2.5.1 Concepção 

As questões de higiene e segurança constituirão a vertente primordial a ter em conta em 
todas as fases do projecto da Fábrica de Papel da FORTISSUE. 
 
As instalações, construídas de raiz, irão basear-se nos conceitos e na utilização dos 
equipamentos mais modernos e pessoal especialmente treinado, factores que, à partida, 
deverão servir para minimizar os riscos de acidentes. 
 
Referem-se em seguida as principais medidas e os meios organizacionais que serão 
implementados para a prevenção e protecção dos riscos identificados. 

 
2.5.2 Medidas gerais de carácter preventivo de acidentes pessoais 

As seguintes medidas de carácter preventivo, em particular, serão consideradas desde a 
fase de projecto: 
 

• Colocação de isolamento, identificação e protecções de segurança adequados de 
tubagens e de superfícies com temperaturas elevadas; 

• Colocação de pavimentos antiderrapantes em todas as áreas húmidas; 

• Concepção de locais de arrumo de ferramentas e outros acessórios, de forma a que 
estes não causem obstrução em locais de passagem e de trabalho; 

• Criação de condições de fácil acessibilidade a equipamentos, válvulas, aparelhos 
de medida, entre outros; 
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• Instalação de dispositivos de segurança de comando local, facilmente 
manobráveis, para os servomotores de comando à distância de válvulas, cuja 
manobra seja necessária para assegurar o arranque, paragem ou colocação em 
segurança da instalação; 

• Criação de condições de luminosidade adequada nos locais de trabalho; 

• Instalação de sistema de ventilação em todos os locais de trabalho, onde seja 
detectada a presença de gases perigosos; 

• Disponibilização de meios adequados de movimentação mecânica de cargas; 

• Instalação dos comandos locais manuais em zonas acessíveis ou, se tal não for 
possível, instalação de escadas de serviço, patamares ou plataformas de acesso 
fácil; 

• Utilização por todos os colaboradores dos equipamentos de protecção individual 
preconizados como obrigatórios. 

 
Todos os equipamentos a instalar estarão, por força contratual, em conformidade com 
os requisitos de segurança considerados no Decreto-Lei n.º 320/2001, de 12 de 
Dezembro, e restante legislação aplicável sobre a matéria. 
 
Relativamente a todos os locais de trabalho onde subsistam riscos ou estes não possam 
ser suficientemente limitados por medidas preventivas, far-se-á o recurso a: 
 

• Aplicação de sinalização de segurança adequada; 

• Utilização de EPI’s (equipamentos de protecção individual). 
 
Os EPI’s serão adequados aos riscos a prevenir e às condições dos postos de trabalho, 
de acordo com as normas de segurança aplicáveis, em termos de concepção e fabrico, e 
deverão ser adequados aos operadores. 
 

2.5.3 Meios humanos e de carácter organizacional 

Na fase operacional, os meios a nível organizacional e humano irão permitir a correcta 
identificação das fontes de risco e a minimização da sua incidência, actuando estes nas 
vertentes preventiva e correctiva. 
 
A organização de segurança na Fábrica de Papel da FORTISSUE será constituída por 
um técnico de segurança com capacidade profissional de Nível 1, estando também 
distribuídas tarefas a outros trabalhadores, com o objectivo de intervir em situações de 
emergência.  
 
Está considerada a implementação de um Sistema de Gestão da Saúde e da Segurança 
do Trabalho, com base na norma OHSAS 18001, em articulação com o Sistema de 
Gestão Ambiental ISO 14001 e com o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001. 
 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
V-211 

Os potenciais aspectos de risco, gerados pela instalação, serão integrados no Plano de 
Emergência Interno (PEI), o qual incluirá: 
 

a) Gestão do PEI e Política de Segurança; 

b) Estrutura do PEI; 

c) Caracterização das instalações e grau de risco das diferentes áreas fabris; 

d) Mapa de classificação de riscos potenciais e pontos nevrálgicos a preservar em 
caso de sinistro; 

e) Estrutura e responsabilidades da organização de segurança; 

f) Plano de Emergência (actuação em situações de derrames ou fugas de grandes 
proporções, sismos, incêndio e transporte de substâncias perigosas); 

g) Plano de Evacuação; 

h) Comunicações para activar o PEI; 

i) Formação; 

j) Simulação de acidentes; 

k) Análise de desempenho do PEI e definição de acções preventivas/correctivas.  
 

2.5.4 Meios de protecção, detecção e combate a incêndios 

As medidas gerais de segurança contra o risco de incêndios, terão como objectivo o 
seguinte: 

• Reduzir os riscos de eclosão de um incêndio; 

• Limitar o risco de propagação do fogo e dos fumos; 

• Garantir a evacuação rápida e segura dos ocupantes das instalações; 

• Facilitar a intervenção eficaz das equipas de intervenção e dos bombeiros. 
 
Foram consideradas as infra-estruturas necessárias para a garantia da segurança das 
instalações e dos trabalhadores, sendo de destacar: 
 

– Posto médico; 

– Rede de água de combate a incêndios; 

– Sistemas automáticos de detecção e alarme de incêndio e de desenfumagem; 

– Sprinklers (armazém automático);  

– Extintores de CO2 e pó químico; 

– Rede pressurizada de água de incêndio com bocas-de-incêndio e carretéis;  

– Interface com equipas externas de segurança, nomeadamente corporações de 
bombeiros;  

– Bacias de contenção na armazenagem de óleos e de outros produtos químicos. 
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Foi considerado um reservatório de armazenagem de água de combate a incêndios com 
a capacidade de 120 m3. As bombas de água de incêndio serão accionadas por motor 
eléctrico e por motor Diesel, existindo ainda uma bomba “jockey” para manter a 
pressão na rede. 
 
A existência de procedimentos de emergência, com a definição clara das formas de 
actuação face a diferentes cenários, constitui uma medida de minimização dos 
potenciais impactes ambientais. 
 

2.6 Meios de Prevenção na Fase de Construção 

Os meios de prevenção e protecção de acidentes e de outros aspectos ambientais para a 
fase de construção foram descritos no ponto 6.9.6 do Capítulo III. 
 

2.7 Gestão de Risco Ambiental 

No âmbito da implementação do Sistema Gestão Ambiental, segundo a 
norma ISO 14001, a Fábrica de Papel da FORTISSUE irá dar resposta ao requisito               
4.4.7 – Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências, daquela Norma. 

Neste sentido, o Plano de Emergência Interno (PEI) irá contemplar todos os potenciais 
aspectos de risco, tendo em atenção a vertente ambiental. 

Para além da identificação das situações de risco ambiental, será incluída uma descrição 
das medidas de prevenção, minimização e actuação para cada um dos cenários de 
acidentes identificados, bem como um plano de formação dos operadores. 

Serão ainda definidos no PEI os aspectos relacionados com a comunicação interna e 
externa, neste último caso também com as autoridades competentes. 
 
 

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

3.1 Introdução Metodológica 

A avaliação global dos impactes no meio ambiente gerados pela implementação do 
projecto em estudo será efectuada com base no método matricial. Esta metodologia 
incorpora, basicamente, uma lista de actividades ou acções do projecto, conjuntamente 
com outra, relativa aos descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. As duas 
listas relacionam-se numa matriz, que identifica relações de causa-efeito entre as 
actividades e os impactes no meio ambiente. As relações estabelecidas podem ser de 
diversos tipos, mas, no essencial, procuram representar a existência, magnitude e tipo de 
impactes de ocorrência certa ou provável. 
 
O seu interesse principal reside na capacidade de relacionar simultaneamente todas as 
acções impactantes e os efeitos associados, permitindo uma consideração simultânea de 
todas as variáveis envolvidas. 
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A matriz a desenvolver incorporará, assim, no eixo horizontal as seguintes acções 
específicas do projecto em causa: 
 

• Fase de construção, onde se consideraram as movimentações de terras, as 
pavimentações, a abertura de fundações e construção dos edifícios e outras infra-
estruturas, o estabelecimento de estaleiros, o tráfego de obra e as alterações 
sociais geradas pela presença de trabalhadores; 

• Existência física do projecto, que corresponde à ocupação, sob o ponto de vista 
físico, da área de estabelecimento do projecto; 

• Fase de laboração, relacionada com o funcionamento efectivo da Fábrica de 
Papel, isto é, das emissões que produz (líquidas, sólidas e gasosas), do tráfego, do 
ruído, do emprego e do produto interno gerados. Nesta fase, consideram-se, ainda, 
as acções dos projectos correlacionados que produzem efeitos cumulativos e 
sinergéticos. 

 
No eixo vertical serão considerados os diferentes factores do ambiente eventualmente 
afectados e que se encontram divididos em factores geofísicos, factores de qualidade 
do ambiente, factores bióticos e factores humanos. 
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos seguintes descritores: 
 

• Natureza do impacte 

+ Positivo 
- Negativo 
 

• Importância  

0 Inexistente  4 Importante 
1 Reduzido  5 Muito Importante 
2 Pouco significativo    
3 Moderado    

 

3.2 Avaliação Global 

Da leitura da matriz de impactes (Quadro V.11), pode concluir-se que, de uma forma 
global, os impactes ambientais positivos do projecto se sobrepõem largamente aos 
efeitos de natureza negativa. 
 
Salienta-se, também, que a larga maioria dos impactes negativos se fazem sentir na fase 
de construção e não apresentam magnitudes acima do nível pouco significativo (-2), 
sendo a grande maioria classificada de importância reduzida (-1). Por outro lado, muitos 
dos impactes identificados e avaliados nesta fase são temporários e reversíveis, 
designadamente aqueles que se fazem sentir sobre os factores de qualidade do ambiente 
(água, ar e ambiente sonoro). 
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Quadro V.11 – Matriz Global de Impactes  
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

ESTALEIROS E OUTRAS 
INSTALAÇÕES 

0 -2 -1/-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 -2 — -2 — 

DESMATAÇÃO, 
DESARBORIZAÇÃO, 

DECAPAGEM E 
TERRAPLENAGEM 

0 /-1 -2 -1/-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 -2 — -2 — 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,  
INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, EXECUÇÃO 
DE ARRUAMENTOS E OUTRAS 

INFRA-ESTRUTURAS 

0 /-1 -2 -1/-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 -2 — -2 — 

TRÁFEGO — — — 0 / -1 — — -1 -1 -1 -1 -2 -2 — — -2 — — — 

POSTOS TRABALHO — — — — — — — — — — — — — — — +3 — +3 

EXISTÊNCIA FÍSICA DO 
PROJECTO OCUPAÇÃO DO ESPAÇO -1 -2 -1 — -2 -1 — — — -2 -2 -2 -3 0 — — -2 — 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

UTILIZAÇÃO RECURSOS 
NATURAIS 

— -2 — — -1/-2 0 — — — 0 0 0 — — — — — — 

POSTOS DE TRABALHO — — — — — — — — — — — — — — — +4 — +3 

TRÁFEGO — — — 0 / -1 — — -1 -1 -2 0 0 0 — — -2 — — — 

EMISSÕES POLUENTES 0 — — 0 / -1 — — 0 -1 -2 0 0 0 — — -2 — — — 

GERAÇÃO DE PRODUTO 
INTERNO/BALANÇA 

COMERCIAL 
— — — — — — — — — — — — — — — — — +3 

Legenda: 

NATUREZA DOS IMPACTE S IMPORTÂNCIA DOS IMPA CTES Outras significações  
    
+ POSITIVO 0 NULO 3 MODERADO -  NÃO APLICÁVEL 
- NEGATIVO 1 REDUZIDO 4 IMPORTANTE ? – INCERTO 
 2 POUCO SIGNIFICATIVO 5 MUITO IMPORTANTE  
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A existência física da instalação determina impactes negativos, classificados com 
magnitude moderada (-3), correspondendo aos efeitos na vertente paisagística, sendo o 
impacte com maior importância deste projecto. 
 
Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos do projecto, qualificados de 
moderados (+3) a importantes (+4), referentes ao desenvolvimento económico e social, 
local e regional, relacionado com a geração de emprego e riqueza. 
 
Detalhando um pouco mais, na fase de construção, os impactes negativos mais 
relevantes, ainda assim classificados de pouco significativos (-2), estão associados aos 
efeitos nos descritores geologia, ecologia, paisagem, qualidade de vida das populações e 
ordenamento do território. Os impactes negativos nos restantes descritores situam-se 
entre o nível nulo (0) e pouco significativo (-2). 
 
Os potenciais impactes no descritor geologia estão associados ao comprometimento de 
uma formação geológica com potencial interesse para a exploração comercial de 
caulinos, mas cujo valor está presentemente comprometido pelo traçado das infra-
estruturas rodoviárias e área industrial adjacentes, razão pela qual o impacte foi 
classificado com magnitude pouco significativa. 
 
Os impactes na ecologia são classificados com magnitude pouco significativa (-2), uma 
vez que não existem valores ecológicos particulares na área de intervenção ou 
envolvente próxima. 
 
No que respeita à paisagem, atribuiu-se a magnitude pouco significativa aos efeitos 
negativos resultantes das actividades da fase de construção, principalmente devido ao 
enquadramento do local junto a uma área industrial existente e ao facto da percepção 
das intervenções ser apenas percebida por observadores em trânsito nas vias 
circundantes. 
 
A qualidade de vida das populações não será afectada de forma relevante em resultado 
da fase de construção deste projecto, dado o isolamento do local de intervenção, 
resultante das barreiras físicas que o delimitam e da existência de acesso ao local sem 
passagem por aglomerados populacionais. 
 
No domínio pedológico, os efeitos do projecto são reduzidos a pouco significativos, 
dada a natureza dos solos em presença, de baixa capacidade de uso. Em termos de uso, 
considera-se não ocorrerem impactes porquanto o local não tem actualmente ocupação 
específica (matos, com algumas manchas de eucalipto) e a sua localização, entre a A28 
e a zona industrial de Neiva, empresta-lhe um carácter que é naturalmente de 
continuidade do uso industrial adjacente. 
 
Também com magnitude reduzida, foram classificados os impactes nos factores de 
qualidade do ambiente (ar, ruído e água), no pressuposto de que a obra decorrerá sob os 
mais estritos padrões de proteção e sustentabilidade ambiental, no cumprimento dos 
requisitos e regras aplicáveis, listados em anexo ao presente estudo. 
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O mesmo nível de magnitude foi atribuído aos impactes nos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, dado que as actividades desta fase do projecto não afectarão 
quaisquer sistemas de drenagem natural, porque inexistentes no local do projecto, ou 
sequer prejudicarão de forma digna de menção os processos de recarga de aquíferos, de 
reduzida relevância no local. 
 
Nesta fase, os impactes a nível climático e microclimático foram classificados de 
negativos, com magnitude entre nula (0) a reduzida (-1), uma vez que não se prevêem 
modificações, quer nos padrões de circulação atmosférica, quer nos processos de 
radiação locais que determinem alterações com significado neste domínio ambiental.  
 
Os impactes positivos, na fase de construção, referem-se à criação de postos de trabalho 
a nível concelhio e supra-concelhio e ao desenvolvimento económico associado à 
procura de bens e serviços, os quais foram classificados de moderados (+3). 
 
A existência física da unidade industrial assume relevância negativa em termos de 
paisagem, devido, fundamentalmente, à dimensão e volumetria do edifício que irá 
albergar o armazém robotizado. Este impacte foi classificado de moderado (-3), tendo-
se atendido ao facto da instalação se inserir numa bacia visual relativamente confinada, 
com características semelhantes à intervenção que se analisa. 
 
Em termos de ordenamento do território, o uso que se pretende para o local está em 
conformidade com a classificação prevista na carta de ordenamento do PDM de Viana 
do Castelo – Área Industrial Proposta. Em termos de condicionantes, impendem sobre o 
local restrições que se relacionam com as formações geológicas e o domínio hídrico, 
mas que não têm real correspondência com a situação efectivamente observada no 
terreno, pelo que se considera o impacte associado com magnitude reduzida. 
 
A ocupação do espaço e existência física da instalação ainda determina impactes sobre 
outros descritores como ecologia, recursos hídricos, solos, geologia e clima, mas que 
foram classificados com magnitude reduzida (-1) a pouco significativa (-2). 
 
Durante a fase de funcionamento da instalação os impactes negativos com maior 
expressão não atingem magnitudes superiores ao nível pouco significativo. 
 
Com efeito, a laboração da Fábrica de Papel da FORTISSUE não afectará de forma 
relevante a qualidade do ar na envolvente da instalação, estimando-se concentrações 
baixas a muito baixas dos poluentes simulados. 
 
Relativamente ao ambiente sonoro, o funcionamento da unidade industrial não alterará 
de forma relevante os níveis de ruído actualmente prevalecentes nos receptores 
sensíveis próximos, que são já elevados, acima dos níveis máximos exigíveis, devido, 
principalmente, ao tráfego na A28 e EN103. Os impactes nesta fase são considerados de 
magnitude pouco significativa. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Relatório 
V-217 

Em relação à qualidade da água, não se prevêem impactes negativos nos meios hídricos 
do local de intervenção uma vez que não serão efectuadas quaisquer descargas de águas 
residuais domésticas ou industriais, as quais serão enviadas para tratamento adequado 
na ETAR de Viana do Castelo – Zona Industrial. Também as medidas previstas na 
instalação de segurança e prevenção de derrames e outras ocorrências com potencial de 
contaminação, que darão resposta integral a todos os requisitos exigíveis neste domínio, 
concorrerão para a inexistência de potenciais impactes neste domínio ambiental. 
 
O nível reduzido das emissões residuais do projecto, na fase de exploração, determina 
efeitos também pouco relevantes sobre os descritores que com aquelas indirectamente 
se correlacionam, como a ecologia, qualidade dos solos, clima e qualidade de vida das 
populações.  
 
Os impactes positivos deste projecto situam-se nos domínios social e económico, 
projectando-se, quer a nível local, quer a nível nacional. 
 
A nível local, o projecto trará evidentes benefícios na vertente social, impacte 
qualificado de positivo com magnitude importante. Com efeito, a concretização do 
projecto em análise promoverá, não só a criação um número relevante de novos postos 
de trabalho e a formação e qualificação profissionais, mas também, por via da 
consolidação da posição concorrencial e estratégica da SUAVECEL, a manutenção dos 
postos de trabalho, directos e indirectos, inerentes à actividade desta empresa. 
 
No domínio económico, o projecto terá um impacte positivo, qualificado de moderado, 
pelo seu contributo para o reequilíbrio da balança comercial, exercendo efeito, quer ao 
nível do incremento das exportações, quer em termos da redução das importações, por 
substituição da matéria-prima da SUAVECEL, actualmente importada. Acresce que a 
concretização do projecto contribuirá para a geração de VAB e deverá ter um efeito 
multiplicador do crescimento económico e do emprego por via da dinamização em 
empresas dos sectores de montante e jusante. 
 
 

4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1 Considerações Introdutórias 

As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização ou 
compensação dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos 
identificados no ponto 1 deste capítulo. 
 
A lista de medidas apresenta-se organizada segundo as fases em que estas devem ser 
implementadas e, dentro destas, por medidas de carácter geral e medidas específicas, de 
acordo com as áreas temáticas abordadas na avaliação de impactes.  
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4.2 Fase de Construção 

4.2.1 Medidas gerais 

4.2.1.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

Nesta fase prévia, recomenda-se que: 
 
R.1 Se proceda à divulgação do programa de execução das obras às populações 

interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A 
informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais 
afectações à população, designadamente em relação às acessibilidades, serviços 
e ocupações do subsolo, entre as principais. 

R.2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 

R.3 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente 
às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

R.4 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento 
da execução de todas as actividades construtivas e pela identificação e 
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 
execução das obras e respectiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o 
Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, 
o Plano de Acessibilidades, e o Plano de Desactivação de Estaleiros e Áreas 
Afectas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das 
obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 
concurso da empreitada ou poderá ser elaborado pelo empreiteiro antes do 
início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação pelo 
promotor do projecto. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA 
comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de 
minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.  
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4.2.1.2 Implantação de estaleiros e parque de materiais 

O estaleiro e parque de materiais do projecto em análise serão instalados no interior da 
área de intervenção, no local que se indica em peça desenhada apresentada em anexo, 
pelo que se recomendam as seguintes medidas de minimização: 
 
R.5 Vedar a área afecta à obra, de acordo com a legislação aplicável. 

R.6 Minimizar as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades de 
construção à área afecta à obra e proibindo a utilização de outros terrenos. 

R.7 Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos 
existentes para este tipo de infra-estrutura temporária, designadamente, entre 
outros, no que se refere às condições de higiene e segurança. 

R.8 Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de 
subsolo eventualmente interceptados na área afecta a obra, assegurando o seu 
funcionamento e a sua manutenção durante a duração desta, se aplicável. 

 
4.2.1.3 Escavações e movimentação de terras 

No que respeita ao modo de execução dos trabalhos, recomenda-se que: 
 
R.9 Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de desmatação, 

desarborização, limpeza e decapagem dos solos, devem ser estritamente 
limitadas à área de intervenção. 

R.10 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 
vegetal, se existente, e ao seu armazenamento em pargas, para posterior 
reutilização em áreas afectadas pela obra. 

R.11 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser 
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a 
sua reutilização. 

R.12 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos 
estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

R.13 Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 
devem ser executados preferencialmente no período de Maio a Setembro, de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade e 
a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

R.14 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade, devendo ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento. 

R.15 Proceder à revegetação dos solos que previsivelmente irão ficar expostos aos 
agentes erosivos por um período superior a 4 meses. 

R.16 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção). 
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R.17 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 
devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

R.18 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 
destino final adequado. 

R.19 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua 
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade. 

R.20 A armazenagem do solo vegetal em pargas deve ser feita de forma trapezoidal, 
estreita e alongada, com a parte superior ligeiramente convexa para permitir a 
boa infiltração da água. As pargas devem ser localizadas nas zonas adjacentes 
àquelas onde o solo irá ser aplicado. Deverá ser executada uma sementeira de 
leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características 
físico-químicas do solo. 

R.21 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas 
zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas e considerar as 
condicionantes e restrições apresentadas na Figura IV.35 do EIA:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

• Perímetros de protecção de captações;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva 
Ecológica Nacional (REN)  

• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 
conservação da natureza;  

• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna 
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de protecção do património.  
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R.22 Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para 
a execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais 
de empréstimo e considerar as condicionantes e restrições apresentadas na 
Figura IV.35 do EIA:  

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do 
local de aplicação, para minimizar o transporte;  

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  

– terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de 
água;  

– zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de 
protecção de captações de água;  

– áreas classificadas da RAN ou da REN;  

– áreas classificadas para a conservação da natureza;  

– outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam 
afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 
sobreiros e/ou azinheiras;  

– locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

– locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

– áreas com ocupação agrícola;  

– áreas na proximidade de zonas urbanas e/ou turísticas;  

– zonas de protecção do património.  
 

4.2.1.4 Construção e reabilitação de acessos 

R.23 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso 
seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 
acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo 
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 
ocupadas pelo acesso. 

R.24 Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações na actividade das populações. 

R.25 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não 
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 
por parte da população local. 

R.26 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 
autorização. 

R.27 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar 
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por 
acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 
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4.2.1.5 Circulação e funcionamento de veículos e maquinaria de obra 

R.28 Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria 
de apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, 
emissões excessivas de gases e matéria particulada. 

R.29 Optimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra 
que operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar. 

R.30 Limitar a velocidade de circulação dos veículos. 

R.31 Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas 
zonas de trabalho, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de 
inertes. 

R.32 Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras. 

R.33 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de 
materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação 
da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga). 

R.34 Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, 
em geral de quaisquer materiais pulverulentos, em contentores fechados e 
cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras. 

R.35 As actividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis 
e no período das 08:00 h às 20:00 h, quando nas proximidades existirem usos 
sensíveis. 

R.36 Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar 
actividades ruidosas, com a autorização do dono de Obra, deverá ser solicitada 
previamente, à entidade competente (Câmara Municipal de Viana do Castelo), 
a respectiva licença especial de ruído 

R.37 Caso a duração das actividades fora do período das 8:00 às 20:00 h nos dias 
úteis seja superior a 30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos 
valores limite de LAeq do ruído ambiente de 60 dB(A), no período do 
entardecer, e de 55 dB(A), no período nocturno.  

R.38 Em caso de realização de actividades ruidosas fora do período referido acima, 
com duração superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de 
monitorização de ruído, tal como definido no Capítulo VI do presente EIA. 

R.39 Deverão ser seleccionados veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito 
pelo especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro. 

R.40 Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que 
causem menor ruído e vibrações. 

R.41 O empreiteiro deverá possuir um registo de certificação de conformidade para 
a maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 
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R.42 As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por 
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de 
combustão interna ou de ar comprimido. 

R.43 As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os 
dispositivos adequados de protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou 
outros), de modo a evitar situações de ruído elevado. 

R.44 O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser 
previamente planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de 
incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos 
aglomerados urbanos. 

R.45 Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais 
expostos ao ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo 
com as normas em vigor aplicáveis. 

 
4.2.1.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

R.46 Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos selectivamente 
em fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado, 
devendo ser acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas 
recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma a não 
se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta. 

R.47 Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais 
onde são gerados, em contentores especificamente destinados para o efeito, 
devendo ser promovida a separação das fracções recicláveis e o seu envio para 
os correspondentes circuitos de gestão. 

R.48 Os resíduos de construção e demolição deverão ser triados e separados nas suas 
fracções recicláveis e enviados para valorização ou destino final. 

R.49 Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de 
quaisquer outros resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela 
acção da percolação das águas pluviais serão cobertos, com zonas 
diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 
adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem 
independente, com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior 
condução a tratamento. Os locais deverão ser de acesso condicionado.  

R.50 As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos 
lubrificantes, onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão 
pavimentadas, dotadas de rede de drenagem independente, com sistema de 
retenção, para posterior condução a tratamento. 

R.51 Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para 
verificação das condições de armazenagem. 

R.52 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 
resíduos. 
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R.53 Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou 
perigosas (óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais da obra). 

R.54 Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas 
operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o 
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso 
de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos 
absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos 
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores 
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados. 

R.55 Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas residuais 
domésticas e industriais da área de estaleiro, a ligar a um tanque de retenção, 
para posterior trasfega para sistema de tratamento no exterior. Deverá ser 
considerado um separador de hidrocarbonetos no trecho terminal da rede de 
águas pluviais da zona de oficinas e parqueamento de máquinas e veículos. 

R.56 Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (domésticas 
ou industriais), que não seja para o sistema a construir no âmbito da 
recomendação anterior. 

R.57 Deverá ser implementado um sistema de lavagem de rodados, com recirculação 
total de água, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública. 

R.58 São proibidas queimas a céu aberto. 
 

4.2.1.7 Fase de pós-conclusão das obras 

R.59 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, 
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

R.60 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos. 

R.61 Assegurar a reposição e/ou substituição de infra-estruturas, equipamentos e/ou 
serviços eventualmente existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
tenham sido afectados no decurso da obra. 

R.62 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção, com 
especial atenção ao sistema de drenagem da A28 (vala de pé-de-talude e PH). 

R.63 Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível 
de compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão) 
na área de estaleiro, unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra e 
áreas envolventes eventualmente afectadas. 
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R.64 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, 
eventualmente utilizados no decurso da obra. 

 
4.2.2 Medidas temáticas 

As medidas de minimização gerais constantes do ponto anterior permitem reduzir 
significativamente os impactes identificados sobre um conjunto alargado de 
compartimentos ambientais.  
 
Relativamente a alguns descritores, apresentam-se, adicionalmente, algumas 
recomendações orientadas para as condições específicas do local e características do 
projecto em apreço. 
 

4.2.2.1 Ecologia 

R.65 Todos os exemplares de acácias e de mimosas deverão ser extintos, não 
devendo haver reutilização do solo ou restos vegetais dos locais de ocorrência 
destas espécies infestantes. 

R.66 Todos os exemplares de Cortaderia selloana deverão ser extintos, incluindo os 
seus rizomas. Não deverá ocorrer reutilização do solo vegetal da área central 
do terreno, que se encontra dominada por esta espécie. 

R.67 Para reduzir a incidência de atropelamentos de pequenos vertebrados, a 
perturbação sobre a fauna da área afecta à empreitada (frentes de obra, 
estaleiros e zonas de empréstimo vazadouros) e o levantamento de poeiras, a 
movimentação de pessoas e máquinas deverá realizar-se, de preferência, 
utilizando sempre que possível os caminhos já existentes. 

 
4.2.2.2 Património 

R.68 Realizar o acompanhamento arqueológico em permanência das acções com 
impacte no solo e que impliquem revolvimento ou remoção de terras 
(decapagens, escavação, aterros) na área de implantação do Projecto e em 
outras zonas afectas à obra, tais como vazadouros, áreas de empréstimo, ou 
outras áreas não previstas nesta fase. De referir que na situação vertente o 
estaleiro ir-se-á localizar no interior da área de projecto e que não será 
necessário efectuar a abertura de acessos para o local das obras. 

R.69 O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá preconizar e justificar 
as medidas de minimização que se venham a revelar necessárias na sequência 
do surgimento de novos dados no decurso da obra para proteger e/ou valorizar 
elementos de reconhecido interesse patrimonial. 
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R.70 No caso de surgimento de qualquer ocorrência patrimonial, deverão ser 
aplicadas as seguintes medidas: 

• Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local 
identificado; 

• A área de protecção será de 25 m em torno do limite máximo da 
ocorrência; 

• A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas; 

• Incluir numa Planta de Condicionamento (Plano Geral de 
Acompanhamento Arqueológico) as ocorrências patrimoniais de forma a 
interditar, em locais a menos de 25 m das mesmas, a instalação de 
estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimos/depósito de inertes; 

• Registo fotográfico completo da ocorrência patrimonial e o edificado 
existente na área de projecto e nas suas imediações; 

• Localização à escala do Projecto de Execução e à escala 1:25.000 de 
todos os locais com valor patrimonial identificados no decorrer do 
Acompanhamento Arqueológico da obra. 

 
4.3 Fase de Exploração 

Não são consideradas medidas de minimização para os descritores clima e microclima, 
geologia e geomorfologia, sismicidade e tectónica, qualidade da água, património e 
ordenamento do território, uma vez que não foram identificados impactes negativos com 
significado nestes domínios ambientais. 
 
a) Solos 

R.71 Em caso de ocorrência de derrames de qualquer substância perigosa, quer nas 
operações de manuseamento, como de armazenagem ou de transporte, o 
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso 
de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos 
absorventes, sendo a zona isolada, e o acesso unicamente permitido aos 
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores 
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados. 

 
b) Recursos hídricos 

R.72 Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de 
boas práticas de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem 
de água, de modo a evitar fugas. 

R.73 Com igual objectivo, os trabalhadores deverão ser sensibilizados para a 
racionalização dos consumos nas diversas actividades desenvolvidas. 

 
c) Qualidade do ar  

R.74 Deverá ser implementado um programa de monitorização das emissões 
gasosas da instalação, conforme definido no Capítulo VI do presente EIA; 
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d) Ambiente sonoro 

R.75 Recomenda-se a realização do programa de monitorização do ruído 
preconizado no capítulo VI do EIA e a tomada das medidas que se impuserem 
como necessárias.  

 
e) Ecologia/Paisagem 

Com o objectivo de minimizar o impacte paisagístico, propõe-se: 
 

R.76 Ao nível da concepção arquitectónica dos edifícios considerar a utilização de 
combinação cromática apropriada, por forma a criar uma textura não 
contrastante com a envolvente e uma imagem apelativa. 

R.77 Utilização de vidro em algumas das grandes fachadas, de forma a introduzir 
uma superfície reflectora e permeável para o ambiente paisagístico 
envolvente. 

R.78 A elaboração de um projecto de integração paisagística que permita esbater a 
imagem negativa associada à dimensão dos elementos de maior volumetria da 
unidade industrial, designadamente do armazém automático, devendo ser 
atendidos os seguintes aspectos: 

• Introdução de uma cortina vegetal envolvente circundando o perímetro 
exterior da instalação fabril (zonas Nascente e Sul). 

• Plantio, nas áreas ajardinadas, de espécies autóctones como Quercus 
robur, Salix spp., Ruscus aculeatus, Ilex aquifolium, entre outros. 

 
f) Sócio-economia 

R.79 Deverá, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as 
acções de formação necessárias ao adequado desempenho das funções 
requeridas. 

R.80 Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene 
e segurança do pessoal, preconizadas na legislação vigente. 

R.81 Deverá ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios 
necessários à sua recolha selectiva e armazenagem temporária, quer nas áreas 
industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos), privilegiando a sua valorização 
face à deposição em aterro. 
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Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambientais 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente capítulo constitui o programa de monitorização ambiental da Fábrica de 
Papel da FORTISSUE, que tem por objectivos definir o processo de observação e 
recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais 
do projecto e avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do 
presente Estudo de Impacte Ambiental. 

A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo actual 
em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
Segundo estes diplomas, a monitorização é “um processo de observação e recolha 
sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de 
determinado projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da 
responsabilidade do proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das 
medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os 
impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respectivo projecto”. 

Para além da definição e implementação do Programa de Monitorização, a prossecução 
destes objectivos passa, igualmente, pela criação de uma competência na área do 
ambiente, a integrar o organigrama de gestão do empreendimento, que terá como 
funções assegurar o acompanhamento e fiscalização das fases de construção e de 
exploração, no que à vertente ambiental se refere, promover a implementação do Plano 
de Monitorização, sua avaliação e proposta das medidas que se revelem necessárias à 
correcção de eventuais desvios ao quadro pré-definido, e, por último, a interlocução 
com as instituições ambientais relevantes. 

Considera-se, por outro lado, que o Plano Geral de Monitorização, a ser elaborado de 
forma a dar cumprimento ao disposto na legislação aplicável, deverá ter um 
enquadramento mais vasto em termos de um Programa de Gestão Ambiental da 
instalação. 

Esse programa deverá ter como objectivos assegurar o cumprimento da legislação e 
outros requisitos legais aplicáveis neste domínio, em vigor ou outros que venham a ter 
força de lei, desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua do 
desempenho ambiental da actividade, tendo em consideração as inovações e melhorias 
tecnológicas que venham a ser efectivadas no decorrer da vida útil do projecto, 
desenvolver as melhores práticas que permitam a utilização racional dos recursos 
naturais e prever e implementar as melhores técnicas de prevenção e redução da 
poluição na fonte, entre os principais. 

Assim, o Plano de Monitorização, que se apresenta seguidamente, foi desenvolvido 
numa base metodológica objectivando: 
 

– Validar os pressupostos e resultados da avaliação de impacte ambiental; 

– Detectar atempadamente a existência de impactes negativos que não tenham sido 
previstos; 
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– Avaliar a eficácia das medidas propostas para prevenir ou reduzir os impactes 
negativos; 

– Identificar a necessidade de implementar medidas de minimização adicionais e 
obter os elementos necessários a uma correcta avaliação do problema e das 
adequadas soluções correctivas. 

 
Nesta conformidade, no ponto 2 descrevem-se os procedimentos necessários à cabal 
monitorização dos descritores ambientais relativamente aos quais a avaliação de 
impactes, apresentada no Capítulo V, determinou essa necessidade apenas o ambiente 
sonoro, na presente situação. 

No ponto 3, apresenta-se o programa de gestão dos recursos utilizados e de controlo das 
emissões da instalação, designadamente no que se refere ao consumo de água, à 
produção de águas residuais, emissões gasosas, resíduos e ruído interno. 
 
 

2. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO (AMBIENTE SONORO) 

2.1 Introdução 

Apesar da previsão realizada no presente EIA não apontar para a ocorrência de impactes 
significativos no descritor Ambiente Sonoro, aquela tem por base um processo de 
simulação que deverá ser validado no decorrer do desenvolvimento e exploração do 
projecto. 

As principais acções susceptíveis de causar impactes neste descritor, na fase de 
construção, são a desmatação, decapagem, escavação e terraplanagem. A circulação de 
máquinas e equipamentos, bem como a instalação do estaleiro, também podem ser 
consideradas como actividades passíveis de causar impactes no ambiente sonoro. 

No que diz respeito à fase de exploração, os principais impactes poderão resultar da 
laboração da instalação e do incremento do tráfego de veículos nas vias envolventes em 
resultado do funcionamento da unidade industrial. 

Desta forma, considera-se a implementação de um Programa de Monitorização do 
Ambiente Sonoro, no sentido de verificar a conformidade do projecto com a legislação 
em vigor e garantir a vigilância e controlo dos impactes ambientais associados a este 
descritor. 

Seguidamente descrevem-se os procedimentos necessários para a monitorização do 
ambiente sonoro nos receptores sensíveis localizados na envolvente do projecto, nas 
fases de construção e de funcionamento da Fábrica de Papel. 
 

2.2 Parâmetros a Monitorizar 

a) Fase de Construção 

Durante a fase de construção, a monitorização consistirá na medição in situ, junto 
dos receptores sensíveis indicados abaixo, dos valores do nível sonoro contínuo 
equivalente (LAeq) no período entardecer (20h00 – 23h00) e nocturno (23h00 – 
07h00), definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, durante as actividades 
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consideradas mais ruidosas e caso estas estejam enquadradas por uma Licença 
Especial de Ruído com duração superior a um mês, com vista a avaliar o 
cumprimento dos limites definidos no ponto 5 do artigo 15.º do mesmo diploma. 
 

b) Fase de Exploração 

Com vista a determinar o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima, 
definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as campanhas de 
monitorização a realizar, na fase de exploração, consistirão na medição in situ dos 
valores do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) residual (na ausência da fonte em 
avaliação) e ambiental (com a actividade a decorrer), nos três períodos de referência 
(diurno (07h00 – 20h00), entardecer (20h00 – 23h00) e nocturno (23h00 – 07h00)), 
com posterior cálculo do indicador de referência Lden. 
 

2.3 Locais de Amostragem 

Os locais onde deverão ser efectuadas as monitorizações correspondem aos receptores 
sensíveis avaliados para caracterização da situação de referência apresentada no 
capítulo IV do presente EIA. Os pontos de medição encontram-se assinalados na 
Figura VI.1. 
 
No caso da ocorrência de reclamações por parte de outros receptores localizados na 
envolvente, o plano de monitorização deverá contemplar os mesmos, de modo a avaliar 
a influência da unidade industrial nesses locais. 
 

Figura VI.1 – Localização dos receptores sensíveis a monitorizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GoogleEarth 
 

Legenda:  

Local de implementação da unidade industrial 
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2.4 Frequência de Amostragem  

a) Fase de Construção 

A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deverá ser 
realizada durante as actividades consideradas mais ruidosas, nomeadamente, 
desmatação, decapagem, escavação e terraplanagem. 
 
Propõe-se uma periodicidade trimestral para esta avaliação. 
 

b) Fase de Exploração 

Propõe-se uma periodicidade de monitorização anual, nos primeiros 3 anos de 
funcionamento da Fábrica de Papel. Caso a monitorização ao fim desse período 
aponte para o cumprimento consistente da legislação, a frequência de amostragem 
poderá passar a ser quinquenal, salvo se ocorrerem, entretanto, alterações 
processuais, determinantes, no mínimo, de acréscimos de 2 dB(A) no receptor, ou 
reclamações das populações vizinhas às actividades, ou, ainda, alterações no 
enquadramento legal neste domínio. 
 
Deverá ser assegurada a representatividade das amostragens, do período de laboração 
de um ano para a avaliação do critério de exposição e do mês mais crítico do ano 
para o critério de incomodidade. 
 
A representatividade de um ano e do mês deverá respeitar os critérios definidos na 
normalização alicável. 
 

2.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

A monitorização será efectuada através de medições in situ, que corresponderão a uma 
monitorização directa por amostragem no espaço e discreta no tempo.  
 
A equipa responsável pela monitorização deverá ser composta por técnicos devidamente 
capacitados e experientes, sendo que, conforme definido no artigo 34.º do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, a entidade responsável pela monitorização deverá ser acreditada no âmbito 
do Sistema Português da Qualidade. 
 
A monitorização do ambiente sonoro será efectuada seguindo o método descrito nas 
normas portuguesas aplicáveis, designadamente a NP ISO 1996: 2011 (Partes 1 e 2). 
 
Durante a realização das medições serão efectuadas contagens de tráfego (número de 
veículos ligeiros e pesados), bem como o levantamento de outras fontes de ruído, 
passíveis de existir no local à data das medições. 
 
Os equipamentos usados nas monitorizações deverão ser do tipo Sonómetro Integrador 
de Classe 1 (NP 3496: 1989), aprovados pelo Instituto Português da Qualidade e 
calibrados por Laboratório Primário de Acústica. 
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O tratamento dos dados deverá ser efectuado com o maior rigor e de forma expedita, 
tendo por base a normalização aplicável, de modo a proporcionar resultados fiáveis, 
credíveis e correlacionáveis com as características que se pretendem observar. 
 
O tratamento dos dados deverá também fornecer resultados que possibilite retirar 
conclusões sustentadas e, se necessário, definir medidas correctivas e/ou 
complementares. 
 

2.6 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados dos 
Programas de Monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em 
conformidade com os limites legais definidos, deverão ser equacionadas medidas de 
minimização complementares, assim como a revisão do programa de monitorização. 
 

2.7 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão sobre a 
Revisão do Programa de Monitorização 

Após cada campanha de monitorização (até 30 dias), será elaborado um Relatório de 
Monitorização de acordo com a estrutura apresentada na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril. 
 
Assim, serão produzidos relatórios anuais durante os 3 primeiros anos de 
funcionamento do projecto, dando conta dos resultados das campanhas realizadas e da 
respectiva verificação de conformidade, da necessidade ou não de implementar medidas 
de controlo de ruído, ou ainda de quaisquer outras acções relevantes para o domínio em 
apreço. Após este período inicial, os relatórios serão apresentados com uma 
periodicidade quinquenal, a menos que as circunstâncias descritas abaixo determinem 
de forma distinta. 
 
O programa de monitorização deverá ser revisto sempre que se verifique a ocorrência 
das seguintes circunstâncias, entre as principais: 
 

– Alteração da classificação acústica da área envolvente da instalação; 

– Alteração do enquadramento jurídico-institucional deste domínio ambiental; 

– Alterações nas instalações, com repercussões significativas no ambiente acústico 
da envolvente. 

 
 

3. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

3.1 Gestão do Consumo de Água  

Deverá ser realizado o registo dos consumos de água na instalação, se possível por tipo 
de consumidor (processo, serviços auxiliares, etc.). 
 
Adicionalmente, deverão ser determinados e registados os consumos específicos 
mensais de água da instalação, em m3 de água consumida/t de papel, entre outros. 
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3.2 Gestão das Águas Residuais 

Deverá ser registado o volume de águas residuais enviadas descarregadas no colector 
municipal, quer para as águas residuais domésticas, quer para as águas residuais 
industriais, em m3/mês. 

Deverá ser determinado o coeficiente específico de produção de águas residuais 
industriais por tonelada de papel produzida. 

A qualidade das águas residuais industriais deverá ser monitorizada, nos termos que 
vierem a ser definidos pela entidade receptora das mesmas. 
 

3.3 Gestão das Emissões Gasosas 

A gestão das emissões gasosas da instalação seguirá o que está definido na legislação 
aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, e as Portarias 
n.º 675/2009 e n.º 677/2009, ambas de 23 de Junho. 
 
O promotor comunicará à autoridade competente os resultados obtidos no autocontrolo 
das emissões para a atmosfera e os resultados da verificação dos aparelhos de medida, 
bem como os resultados de todas as outras operações de medição efectuadas em 
cumprimento do supra citado diploma. 
 
���� Locais e frequência das amostragens ou registos 

Na instalação existirão seis fontes pontuais de emissões gasosas, designadamente: 
 
• FF1 – Chaminé de exaustão do secador 1 (máquina de papel 1); 

• FF2 – Chaminé do lavador 1 (máquina de papel 1); 

• FF3 – Chaminé do gerador de vapor 1 (máquina de papel 1); 

• FF4 – Chaminé de exaustão do secador 2 (máquina de papel 2); 
• FF5 – Chaminé do lavador 2 (máquina de papel 2); 

• FF6 – Chaminé do gerador de vapor 2 (máquina de papel 2); 
 
A periodicidade da monitorização é estabelecida em função dos caudais mássicos 
emitidos pelas várias fontes, de acordo com as disposições da Portaria n.º 80/2006, 
de 23 de Janeiro, e vem apresentado no Quadro VI.1. 
 
Na acepção do Decreto-Lei n.º 78/2004, os conjuntos de duas chaminés 
correspondentes à exaustão dos geradores de vapor, secadores e lavadores são 
considerados fontes múltiplas, ou seja, são fontes pontuais idênticas, com as mesmas 
características técnicas, associadas aos mesmos tipo e fase de processo produtivo e à 
mesma instalação, cujos efluentes gasosos têm a mesma natureza e a mesma 
composição qualitativa e quantitativa. 

Nestas condições, permite-se a realização da monitorização em cada uma das 
chaminés de forma rotativa, estimando-se as emissões da outra fonte com base num 
factor de emissão médio, calculado a partir da fonte caracterizada. 
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Os procedimentos de amostragem e as condições a observar na medição dos 
poluentes estão descritos na norma portuguesa NP2167:1992 

 
Quadro VI.1 – Programa de Monitorização das Emissões Gasosas 

Parâmetros 

Frequência 

Método de análise Caldeiras de vapor 
(FF3 e FF6, 

alternadamente) 

Secadores da MP 
(FF1 e FF4, 

alternadamente) 

Lavadores (FF2 e 
FF5, 

alternadamente) 

Partículas  Na Na Bianual (1) 
EN13284 (parte 

1:2002) 

Dióxido de enxofre (SO2) Na Na Na 
EN14791:2005 

VDI24624 
(parte 4:2005) 

Óxidos de azoto  
(NOx como NO2) 

1 vez (2) 
(de 3 em 3 anos) 

Bianual (1) Na EN14792:2005 

Monóxido de carbono  
(CO) 

1 vez (2) 
(de 3 em 3 anos) 

1 vez (2) 
(de 3 em 3 anos) 

Na 
EN15058:2005 

VDI2459 
(parte 6:2005) 

Compostos orgânicos  
(como COT) 

Na Na Na EN12619:1999 

Na – parâmetro não aplicável à fonte em referência 
(1) Com intervalo mínimo de 2 meses entre medições. Nos primeiros 12 meses de funcionamento da instalação a monitorização será 

realizada com uma periodicidade mínima de três meses.  
(2)  Após monitorização bianual por um período mínimo de 12 meses que demonstre que o caudal mássico é consistentemente 

inferior ao limiar mínimo 

 
���� Métodos de registo de dados e equipamentos necessários 

Todos os aparelhos de monitorização serão submetidos, pelo menos uma vez por 
ano, ao controlo metrológico, efectuado por laboratórios acreditados no âmbito do 
Sistema Português da Qualidade.  
 

���� Registo, tratamento estatístico e apresentação dos dados 

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, os resultados do 
autocontrolo serão enviados à CCDR da área geográfica correspondente, no prazo de 
60 dias seguidos, contados da data da realização da acção de controlo, e conterão a 
informação constante do Anexo II do referido Decreto-Lei. 
 
Será efectuada, com uma periodicidade trienal, uma medição recorrendo a um 
laboratório externo acreditado. 
 

3.4 Gestão dos Resíduos  

O programa de gestão dos resíduos incluirá o seguinte: 
 

– Registo mensal dos diferentes quantitativos de resíduos produzidos, com 
indicação da sua origem, classificação LER e do respectivo destino, com 
indicação dos resíduos valorizados na unidade;  

– Elaboração do registo anual dos resíduos de acordo com os requisitos do 
SIRAPA; 
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– Preenchimento e compilação das guias de acompanhamento de resíduos, sempre 
que seja efectuado o seu transporte para valorização ou eliminação numa 
instalação externa; 

– Obtenção dos comprovativos de licenciamento dos transportadores e dos 
destinatários dos resíduos a valorizar ou eliminar no exterior; 

– Gestão dos óleos novos e usados de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 153/2003, de 11 de Julho, e Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro. 

 
3.5 Gestão do Ruído Interno 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro, será efectuada a 
avaliação dos riscos e adoptadas as medidas destinadas a prevenir ou a controlar os 
mesmos, procedendo-se, ainda, ao acompanhamento regular dos riscos e das medidas de 
controlo e à vigilância adequada da saúde dos trabalhadores.  
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Capítulo VII – Lacunas Técnicas e de Conhecimento 
 
No decurso da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental não se identificaram lacunas 
técnicas e de conhecimento que tivessem condicionado de forma relevante a avaliação 
ambiental da unidade industrial. Salienta-se, apenas, no domínio do património, os 
condicionalismos da prospecção de campo, associados ao estado do solo e respectiva 
visibilidade, conforme descrito no ponto respectivo, e das que são inerentes à própria 
natureza do património arqueológico, cuja presença e importância nem sempre são 
perceptíveis a partir dos vestígios ao nível do solo. 
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Capítulo VIII – Conclusões 
 
A FORTISSUE, S.A. pretende implementar uma unidade industrial de fabrico de papel 
tissue em bobinas e de artigos de papel doméstico e sanitário na Zona Industrial de 
Alvarães, no concelho de Viana do Castelo. As bobinas de papel destinam-se a ser 
integradas no processo de transformação de papel da empresa SUAVECEL, empresa 
que detém a 100% a FORTISSE. 
 
A concretização da fábrica de papel trará impactes francamente positivos para a região 
onde se vai instalar. Destaca-se, na vertente social, a criação de um número importante 
de postos de trabalho, quer na fase de construção, quer, principalmente, na fase de 
funcionamento da instalação, que constitui um importante contributo para minorar a 
actual tendência de aumento da taxa de desemprego. 
 
A nível económico, o projecto introduzirá impactes positivos significativos, não só na 
geração de produto interno, mas também no que respeita ao contributo para o equilíbrio 
da balança comercial externa, pela redução das importações e incremento das 
exportações.  
 
Por outro lado, o projecto dá corpo a uma estratégia de integração vertical da actividade 
da SUAVECEL, conferindo a esta uma maior independência face aos mercados 
externos e consolidando a posição, interna e externa, que detém no sector da fabricação 
de artigos de papel domésticos e sanitários, o que se reflecte, entre outros, na 
continuidade dos postos de trabalho, directos e indirectos, resultantes da sua actividade. 
 
Por outro lado, o local de implantação do projecto não apresenta sensibilidades 
particulares, quer nas vertentes física e biótica, quer na humana, pelo que a grande 
maioria dos impactes negativos do projecto apresentam magnitude pouco significativa, 
sendo ainda passíveis de mitigação através da implementação das medidas de 
minimização propostas. O factor negativo mais relevante, ainda assim moderadamente 
impactante e minimizável, refere-se aos impactes paisagísticos associados à edificação 
de um elemento construído de altura e volumetria significativas.  
 
Para além disso, importa referir que o projecto da instalação foi realizado em estreita 
colaboração com a equipa que desenvolveu o presente Estudo de Impacte Ambiental, 
tendo por isso, aquele, integrado de raiz medidas de protecção ambiental, que também 
contribuíram para o genérico baixo nível de impacte negativo da Fábrica de Papel da 
FORTISSUE. 
 


