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AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AQUICULTURA NA PRAIA TOCHA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RELATÓRIO BASE 

MARÇO 2016 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E ENQUADRAMENTO LEGAL  

O empreendimento objeto de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é referente ao 

anteprojeto de ampliação das atuais instalações da STOLT SEA FARM, SA localizadas a norte da Praia 

da Tocha, freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede.  

O objetivo da ampliação das instalações é a produção anual de linguado na ordem das 450 

toneladas/ano, acrescentando-se uma nova unidade de produção. 

A unidade atual produz anualmente cerca de 230 toneladas/ ano de pregado através de um processo 

distinto daquele que se pretende implementar para a produção de linguado. 

A pretensão, segundo o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, está sujeita a processo de 

AIA, uma vez que se enquadra no especificado no Anexo II, ponto 1 alínea f) e está inserida em área 

sensível do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 

24 de março e Decreto-Lei n.º 79/2015 de 27 de agosto que é regulamentado pela Portaria nº 395 

/2015, de 4 de outubro. 

1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA FASE DO PROJETO  

O projeto objeto do presente processo de AIA encontra-se na fase de anteprojeto.  

Nesta fase estão definidos todos os aspetos de produção, utilização de recursos, implantação e 

arquitetura. Os projetos de especialidade serão realizados na fase posterior de Projeto de Execução, 

em conformidade com todas as recomendações e obrigações expressas na DIA a emitir no âmbito do 

processo de AIA. 

1.3 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO  

O proponente é a empresa STOLT SEA FARM (Portugal), Piscicultura S.A., pertence ao grupo STOLT SEA 

FARM, que por sua vez pertence ao grupo STOLT NIELSEN e tem como objeto principal a produção e 

venda de pregado, linguado e caviar. 

STOLT SEA FARM é líder mundial na produção de pregado, comercializado com a marca PRODEMAR. 

A STOLT SEA FARM tem 15 unidades em 6 países: França, Islândia, Noruega, Portugal, Espanha e USA. 

A entidade licenciadora é da Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos nos 

termos do Decreto – Lei n.º 278 /87, de 7 de julho, na redação dada pelo Decreto – Lei n.º 383/98, de 

27 de novembro, conjugado com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 14 / 2000, de 21 de 
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setembro, podendo o requerimento ser entregue na Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro. 

O pedido e licenciamento será sobre a forma de alteração ao licenciamento, mencionando a expansão 

e cultivo de uma espécie, o linguado, com o CAE 03210 – Aquicultura em águas salobras e marinhas. 

1.4 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA DO EIA 

 A equipa técnica responsável pela realização do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é a que 

se identifica no quadro que se segue: 

 

Nome Função Formação 

 

 

 

Pedro Oliveira 

Coordenador 

 

 

Eng.º Ambiente 

Qualidade do ar 

IGT e 

condicionantes 

legais 

Recursos 

Hídricos 

 

Gonçalo Leal 

Componente de 

projeto/ 

 

 

Eng.º Agrónomo 

António Oliveira  Geologia Geólogo 

Marta Maymone 

Ecologia 

Ocupação do 

solo 

 

Bióloga 

Rui Leonardo 
Ambiente 

sonoro 
Eng.º Ambiente  

Nélia Domingues 
Paisagem 

Socio-economia 
Arqt.ª paisagística 

Carla Fernandes 
Arqueologia e 

Património 
Arqueológa 

Quadro 1.4.1 – Equipa técnica 

1.5 – PERÍODO DE ELABORAÇÃO  

O Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre dezembro de 2015 e março de 2016.  
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1.6 – ESTRUTURA DO EIA 

O EIA foi desenvolvido de acordo com a estrutura patente nos guias metodológicos para elaboração 

de EIA, na Portaria nº 395 /2015, de 4 de outubro e critérios para a fase de conformidade.  

O EIA será composto por:  

Relatório Base do EIA; 

Anexos  

Peças desenhadas 

Resumo não técnico 

O relatório base incluirá toda a informação técnica de suporte à avaliação de impacte ambiental, 

remetendo para os anexos os documentos de consulta e informação recolhida junto das entidades 

consultadas e cálculos de apoio à análise.  

A estrutura do relatório base do EIA é a que se apresenta em seguida: 

INTRODUÇÃO 

Identificação do projeto e enquadramento legal  

Identificação da fase do projeto  

Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente para a autorização  

Identificação da equipa técnica  

Período de elaboração  

Estrutura do EIA 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO, ANTECEDENTES E CONFORMIDADE DO PROJECTO COM OS IGT  

Justificação do projeto  

Antecedentes  

Entidades consultadas  

Conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial e com as servidões e restrições de 

utilidade pública e outros condicionalismos territoriais 

 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

Enquadramento administrativo  

Identificação das áreas sensíveis de acordo com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151 -B/2013, 

de 31 de outubro situadas na área de influência  
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Descrição sumária da área de implantação do projeto e sua envolvente direta 

Sinergias e impactes cumulativos com outros projetos 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Descrição do projeto  

Identificação das alternativas  

Identificação das principais ações associadas às fases de construção, exploração e desativação  

Identificação matérias – prima, recursos e consumíveis  

Identificação dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões  

Identificação das substâncias perigosas  

 Programação temporal das fases de construção, exploração e desativação   

Identificação de aspetos ambientais críticos  

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

Introdução  

Clima  

Geologia  

Recursos hídricos  

Solos e ocupação dos solos 

Ecologia  

Paisagem 

Qualidade do ar  

Qualidade do ar  

Ruído 

Socioeconomia  

Património  

Instrumentos de gestão territorial e condicionantes  
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Resíduos  

Evolução da situação de referência sem o projeto 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Metodologia geral e critérios de avaliação de impactes e definição de medidas de minimização 

e potenciação  

Introdução  

Clima  

Geologia  

Recursos hídricos  

Solos e ocupação dos solos 

Ecologia  

Paisagem 

Qualidade do ar  

Qualidade do ar  

Ruído 

Socioeconomia  

Património  

Instrumentos de gestão territorial e condicionantes  

Resíduos  

Medidas de minimização de carácter geral 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

SÍNTESE DAS LACUNAS DE INFORMAÇÃO  

SÍNTESE DE IMPACTES E CONCLUSÕES 

BIBLIOGRAFIA 
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CAPÍTULO 2 – OBJECTIVOS DO PROJECTO /ANTECEDENTES E CONFORMIDADE COM OS IGT 

2.1 – DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

A ampliação das atuais instalações da STOLT SEA FARM na freguesia da Tocha tem como objetivo a 

introdução de uma linha de produção de linguado, prevendo-se 450 toneladas/ano de produto final. 

Dá-se assim resposta à procura do mercado, em particular o mercado internacional, retirando elevadas 

sinergias das atuais instalações da Tocha, que presentemente produzem apenas pregado e cerca de 

230 ton/ano. 

O linguado é considerado uma nova espécie produtiva, na qual o grupo STOLT SEA FARM tem um 

interesse estratégico e pretende investir 20 milhões de euros no projeto de uma unidade para a sua 

produção.   

O presente investimento envolve uma forte componente de Investigação e desenvolvimento que 

conduzirá à introdução de novas tecnologias, que permitirão alcançar níveis superiores de eficiência 

na produção, a qual permitirá aumentar os níveis de competitividade nas instalações da Tocha, mas 

também em todas as outras unidades de produção de pregado e linguado do grupo STOLT SEA FARM. 

No seu conjunto, o estabelecimento criará emprego direto a 18 pessoas com o perfil de aquicultor. 

Contribuirá para o emprego na freguesia da Tocha, localidade onde a realidade socioeconómica é a de 

um mercado laboral escasso, com poucas saídas para os jovens. 

Os fatores anteriormente referidos estiveram na base da fundamentação da atribuição de estatuto de 

Projeto de Importância Nacional (PIN) – PIN 277- STOLT e que se resumem de seguida: 

A decisão da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) considera que o projeto de ampliação 

reúne cumulativamente os requisitos de elegibilidade do nº 1 do artigo 5º do Decreto – Lei nº 154/2013, 

articulados com o nº 3 do artigo 6º do mesmo diploma nomeadamente: 

a) Reconhecida idoneidade e credibilidade do promotor; 

b) Comprovada viabilidade económica e financeira do modelo projetado, avaliada face às 

características específicas da atividade a desenvolver; 

c) Suscetibilidade e sustentabilidade territorial e ambiental do projeto, embora sujeita a processo 

de AIA e das deliberações que daí advenham, em particular à compatibilização com o regime 

da Rede Natura 2000, Regime Florestal e Reserva Ecológica Nacional (REN); 

d) Verificação de impacte positivo em pelo menos quatro dos sete domínios da avaliação da 

alínea d) do nº 1 do artigo 5º, nomeadamente por ter sido considerado que o projeto visa a 

instalação de uma base produtiva com forte incorporação nacional e criadora de valor 

acrescentado bruto, que se insere nas estratégias de especialização inteligente da região e que 

contribui para a dinamização de um território de baixa densidade económica;  

e) Contribui positivamente no balanço económico nacional através do aumento das exportações 

e redução de importação e que deverá provocar um efeito de arrastamento em atividades a 

montante e a jusante, em particular pequenas e médias empresas; 
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f) Embora não atingindo os montantes mínimos de investimento e de criação de postos de 

trabalho diretos estabelecidos no nº 1 do artigo 6º, as características do projeto, 

designadamente, a sua vocação exportadora, traduzida por um mínimo de 50 % do volume de 

negócio para o mercado internacional, bem como o facto de se tratar de produção relevante 

de bens e serviços transacionáveis fazem com que se considerem verificados dois dos requisitos 

enumerados no nº3 do artigo 6º. 

 

A Câmara Municipal de Cantanhede e a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional – 

Centro (CCDR-Centro) corroboraram os fundamentos para a atribuição de estatuto PIN ao projeto de 

ampliação das instalações da STOLT SEA FARM na Praia da Tocha.  

 No Anexo 1 apresenta-se o documento de atribuição do estatuto PIN. 

2.2 – HISTÓRICO E ANTECEDENTES 

No âmbito da presente pretensão, o promotor através da Comissão Permanente de Apoio ao 

Investidor requereu, no sentido de auscultar previamente várias entidades, pedidos de parecer com o 

objetivo de avaliar a conformidade legal da sua pretensão com os vários regimes de gestão territorial 

e condicionantes que concorrem na área da pretensão, nomeadamente:  

 Rede Natura 2000 – sítio Dunas de Mira, Gândarra e Gafanhas – PTCON0055. As atuais 

instalações foram autorizadas e construídas anteriormente a esta classificação. 

 Perímetro florestal das Dunas de Cantanhede, área submetida ao Regime Florestal Parcial; 

 Zona Crítica de Dunas do Litoral do ponto de vista da proteção da floresta contra incêndios, 

pela Portaria n.º 106/2004, de 19 de agosto; 

 Categoria de espaço (PDM de Cantanhede) - Floresta de Conservação e Espaços Naturais; 

 Regime Jurídico da REN; 

 Sub-região homogénea Dunas Litoral e baixo Mondego (funções de proteção, de recreio, 

enquadramento e estética da paisagem e da conservação de habitats, de espécies da fauna e 

da Flora e de Geomonumentos), Decreto Regulamentar nº 11 / 2006, de 21 de julho. 

Em seguida apresenta-se um breve resumo dos antecedentes das atuais instalações da STOLT SEA 

FARM e do processo preliminar de auscultação das entidades. 
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1989 

 

 

1989 

A Secretaria de Estado da Agricultura autoriza a instalação da INTERSAL - Piscicultura, SA. que 

agora se designa por STOLT SEA FARM. À data não foi realizada avaliação de Impacte ambiental 

ou estudo de incidências Ambientais. 

Para a instalação foi elaborado contrato-promessa entre a comissão de Compartes dos Baldios 

da freguesia da Tocha e a INTERSAL _ Piscicultura, SA. 

O arrendamento foi estabelecido por um período de 25 anos e para uma área total de 23,5 ha. 

Sendo que 10 ha correspondem à área de implantação direta. Os 13,5 ha remanescentes, tem 

a função de buffer de proteção e de reserva aquífera. 

As obras de instalação foram licenciadas pela CM de Cantanhede.  

1993 

2001 
Alterações ao licenciamento pela CM Cantanhede 

 

2012 

É celebrado novo contrato de arrendamento entre a Assembleia de Compartes dos Baldios e a 

STOLT SEA FARM sobre a mesma área inicial de 23,5 ha. 5 ha estão efetivamente ocupados 

pelas instalações e não 10 ha como previsto em 1989. O contrato de arrendamento tem um 

prazo de 20 anos terminando em 31-12 -2031.  

 

2015  

 

 

 

 

 

2015  

 

Em julho de 2015 através da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, constituída ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 154/ 2013, de 5 de novembro foi enviada documentação à CCDR 

Centro para que esta edilidade se pronunciasse sobre a pretensão do promotor relativa à 

ampliação das instalações para a produção de linguado. A reunião teve como intervenientes 

técnicos da CCDRC, da APA (ARH Centro) e Câmara Municipal.  

As principais conclusões da reunião foram que a pretensão está sujeita a processo de AIA devido 

ao enquadramento nos regimes supracitados.  

Dada inserção em área abrangida pelo regime florestal parcial e em área inserida em Rede 

Natura 2000 seria importante auscultar o ICNF. 

A área para a ampliação não está inserida no Domínio Público Marítimo nem é abrangida pelo 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande 

No projeto de revisão do PDM a pretensão encontra-se abrangida por “Espaço Florestal de 

Conservação” sendo compatível com o regime de uso do solo desde que a atividade possa ser 

englobada como ampliação de indústria. Este enquadramento afigura-se possível, tendo em 

conta o enquadramento à época da instalação inicial. 

 No Anexo 2 apresenta-se o memorando desta reunião 

 

2015  

 Em julho e na sequência do parecer da CCDR Centro o ICNF avaliou os elementos remetidos 

sobre o projeto de ampliação, tendo concluído que existem vários condicionalismos ao nível do 

Regime florestal, do sistema de Defesa da Floresta Contra incêndios e da Rede Natura 2000, 

que devem ser analisados e ponderados em sede de AIA. 

 No Anexo 2 apresenta-se parecer do ICNF de julho de 2015. 

 

2015  

 Em novembro é atribuído pela AICEP o estatuto de projeto PIN, com base nos fundamentos 

apresentados no capítulo 2.1. 

2016 Em 21 de Janeiro, realizou-se uma reunião técnicos da Secretaria de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, da CCDR-Centro, da CM de Cantanhede, do ICNF, da APA – ARH e AICEP, 

do promotor STOLT SEA FARM e Consultor. O objetivo da reunião foi a aferição do cronograma 

do projeto em função das várias etapas com particular enfoque no processo de AIA e posterior 

RECAPE.  

Foram abordados outros pontos específicos:  

 1 - Desafetação do Regime Florestal Parcial 

ICNF  
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- O promotor deve garantir que o novo edificado deve distar 50 metros da estrema para que a 

faixa de gestão de combustível esteja situada dentro do terreno do promotor – Esta 

recomendação foi observada na implantação dos edifícios;  

- Não se justifica a desafetação do Regime Florestal neste caso, pelo facto da necessidade de 

salvaguardar o interesse público da manutenção do Regime Florestal na zona costeira, nos 

termos da Estratégia Nacional para as Florestas (RCM n.º 6-B/2015), de áreas dunares em que 

o Regime Florestal exerce a sua função primordial de fixação e conservação do solo e às 

características do projeto em causa, em que é feita uma ampliação de uma instalação existente 

com mais de 20 anos e que não exigiu a desafetação do Regime Florestal. 

2- Alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A CCDR indicou que a aprovação da proposta de alteração simplificada da REN, a elaborar pela 

autarquia, poderá ocorrer no prazo de 5 dias. 

3 - Domínio Hídrico 

A APA/ARH-Centro esclareceu que presentemente existem 3 licenças distintas em vigor, a 

saber, relativas à captação de água subterrânea, à rejeição de águas e à ocupação do domínio 

público marítimo. 

Quanto à ocupação do domínio público marítimo, não se perspetiva haver alteração do título 

de utilização dos recursos hídricos, uma vez que a área a ocupar do domínio público marítimo 

não irá sofrer alteração. Por outro lado, a APA/ARH-Centro refere que as licenças referentes à 

captação poderão manter-se válidas se o caudal a captar não for superior ao atualmente 

licenciado.  

No que diz respeito à licença para rejeição de águas, esta impõe valores limite de emissão para 

a rejeição e a APA/ARH-Centro não dispõe, ao momento, de informações técnicas que 

permitam analisar se o projeto de ampliação irá cumprir com esses mesmos valores limite.  

3 - Licença de obras de edificação 

A autarquia considerou que a modalidade de licença poderá ser preferível à apresentação de 

pedido de informação prévia e subsequente comunicação prévia. 

 Quadro 2.2.1 – Antecedentes do processo em análise  

As atuais instalações não foram objeto de processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

2.3 - CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

No quadro seguinte é apresentada a conformidade do projeto de ampliação com os objetivos do 

Instrumentos de gestão do território que incidem sobre a área das instalações da aquicultura da STOLT 

SEA FARM. 

É também verificada a conformidade com as servidões e restrições de utilidade pública e outros 

condicionalismos territoriais.  
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  Designação Conformidade com os objetivos 
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Programa Nacional da 

Política de 

Ordenamento do 

Território (PNPOT) 

O projeto em análise contribuirá para a realização das opções 

estratégicas apresentadas no âmbito do Programa Nacional da 

Politica de Ordenamento do Território. 

Programa Nacional para 

o Uso Eficiente da Água 

– Implementação 

2012/2020 

As instalações de aquicultura adotam vários procedimentos que 

visam a redução dos consumos de água captados e dos 

volumes de águas residuais geradas, destacando-se a 

recirculação de água que promovem nos seus processos de 

produção, com o consequente aproveitamento de água, indo 

assim ao encontro dos objetivos específicos deste Plano. 

Plano Nacional da Água 

O projeto tem como premissas a sustentabilidade ambiental, 

económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos e a 

gestão racional dos recursos hídricos, pelo qua vai ao encontro 

dos objetivos deste Plano. 

Plano Nacional de 

Defesa da Floresta 

contra Incêndios 

Durante a elaboração do projeto os layouts apresentados para 

os edifícios principal e auxiliar foram ajustados de forma 

cumprir os 50 metros relativamente à estrema da propriedade. 

Mais se refere que o projeto de ampliação contemplará um 

sistema de deteção de incêndios. 

Estratégia Nacional de 

Conservação da 

Natureza e da 

Biodiversidade 

O layout do projeto de ampliação foi ajustado de forma a 

minimizar a afetação de espécies vegetais, contribuindo assim 

para a gestão e salvaguarda de espécies vegetais. 

Estratégia Nacional para 

a Gestão Integrada da 

Zona Costeira 

 

Os vários procedimentos de gestão ambiental que são 

adotados e que continuarão a sê-lo com a entrada em 

exploração do projeto de ampliação permitirão a conservação 

dos recursos e a prevenção e gestão de situações de risco e 

impacte ambientais das zonas costeiras, que fazem parte dos 

objetivos temáticos desta Estratégia. 
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Estratégia Nacional 

para o Mar 2013-2020 

 

O projeto de ampliação das instalações de aquicultura da STOLT 

SEA FARM não interferirá com os objetivos desta Estratégia 

Estratégia Nacional 

para as Florestas 

Atendendo aos objetivos estratégicos, em particular ao de 

“minimização dos riscos de incêndios”, este é assegurado pelo 

projeto de implantação, quer pelo cumprimento da distância de 

implantação de edifícios (50 metros) relativamente à estrema da 

propriedade, quer pelo sistema de deteção de incêndios que 

será instalado nos edifícios. 

Diretiva-Quadro 

“Estratégia Marinha” 

 

Os vários procedimentos de gestão ambiental que são adotados 

e que continuarão a sê-lo com a entrada em exploração do 

projeto de ampliação contribuirão para a proteção e 

preservação do meio marinho que se encontra na proximidade 

da área do projeto. 

Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (PSRN 

2000) 

 

Com a implantação do projeto de ampliação das instalações de 

aquicultura, a orientação de gestão do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 para o Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara 

e Gafanhas, designadamente que deverão ser implementadas 

medidas de proteção ao sistema dunar e flora associada, será 

colocada em causa. 

Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira – Ovar 

e Marinha Grande 

 

Verifica-se que o parque de resíduos previsto interfere com o 

POOC Ovar-Marinha Grande, localizando-se em áreas urbanas e 

urbanizáveis e em áreas suscetíveis de desafetação do regime 

florestal no âmbito dos PMOT. 

Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas 

dos Rios Vouga, 

Mondego e Lis (RH4) 

 

O projeto promove o uso eficiente da água, protege a qualidade 

das massas de água superficiais e subterrâneas, visando a sua 

conservação e melhoria e garante a proteção das origens de 

água, cumprindo assim alguns objetivos deste Plano. 

  

Plano Regional de 

Ordenamento Florestal 

do Centro Litoral – 

PROF CL 

Tendo em conta que as intervenções propostas preveem o 

abate de pinheiros bravos, o projeto de ampliação interferirá 

com os objetivos do PROF CL. 

Programa Operacional 

da Região Centro – 

Centro 2020 

 

As instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM na Praia da 

Tocha contribuem, em parte, para a concretização de alguns 

objetivos específicos do Programa Centro 2020 
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Plano Regional de 

Ordenamento do 

Território do Centro – 

PROT Centro 

À data de elaboração do presente EIA, o PROT-Centro encontra-

se em fase final de aprovação, pelo que é possível averiguar a 

compatibilidade do projeto com as disposições deste Plano. 

Plano Municipal de 

Defesa da Floresta 

Contra Incêndios do 

Concelho de 

Cantanhede 

 

À data de elaboração do presente EIA, o PMDFCI do concelho de 

Cantanhede 2016-2020 encontra-se em elaboração, pelo que 

não se poderá averiguar a conformidade do projeto com as 

orientações deste Plano. As medidas consideradas no projeto, 

nomeadamente o cumprimento da distância de implantação de 

edifícios (50 metros) relativamente à estrema da propriedade e 

o sistema de deteção de incêndios que será instalado nos 

edifícios, constituem medidas para a redução do risco de 

incêndio. 

 

 

 

Plano Diretor 

Municipal de 

Cantanhede 

 

Considerando o respetivo enquadramento jurídico definido no 

Regulamento do PDM de Cantanhede para as categorias de 

espaços afetadas, a implantação do edifício principal, edifício 

auxiliar, novo acesso e parque de resíduos não é compatível com 

os usos previstos para essas categorias de espaços. 

De acordo com o Memorando da CCDR-Centro (Anexo 2) sobre a 

ampliação de unidade de aquicultura a pretensão encontra-se 

abrangida por “espaço florestal de conservação” (não 

considerava o parque de resíduos) sendo compatível com o 

regime de uso do solo, desde que a atividade possa ser 

englobada como ampliação de “indústria” (o que, não sendo o 

enquadramento atualmente vigente para as atividades exercidas 

e pretendidas, parece possível, tendo em conta o 

enquadramento à época da instalação inicial). 

Plano de Urbanização 

da Praia da Tocha 

 

O limite sul das instalações da STOLT SEA FARM coincide com o 

limite norte do Plano de Urbanização da Praia da Tocha, não 

interferindo com o mesmo. 

Quadro 2.3.1 – Verificação da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão do 
território 
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Domínio Hídrico - Leitos e 

Margens das Águas do Mar 

(Domínio Público Marítimo) e 

Leitos e Margens dos Cursos 

de Água, Lagos e Lagoas 

 

Não existirão alterações na ocupação do Domínio Público Hídrico 

relativamente à situação atual 

Recursos Agrícolas e Florestais 

– Perímetro Florestal das 

Dunas de Cantanhede 

 

Na ata da reunião realizada no dia 21 de Janeiro de 2016, na 

AICEP (Anexo 2), e relativamente à necessidade de desafetação 

das áreas de regime parcial afetadas pelas infraestruturas 

previstas, é referido que o ICNF reapreciou o processo, 

ponderando outros condicionantes e aspetos sobre a gestão 

florestal da área em causa, tendo concluído que não se justifica a 

desafetação do Regime Florestal neste caso, justificado pelo facto 

da necessidade de salvaguardar o interesse público da 

manutenção do Regime Florestal na zona costeira, nos termos da 

Estratégia Nacional para as Florestas (RCM n.º 6-B/2015), de 

áreas dunares em que o Regime Florestal exerce a sua função 

primordial de fixação e conservação do solo e às características 

do projeto em causa, em que é feita uma ampliação de uma 

instalação existente com mais de 20 anos e que não exigiu a 

desafetação do Regime Florestal. 

Recursos Ecológicos – Sítio da 

Lista Nacional (Rede Natura 

2000) – PTCON005 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas 

 

Com a implantação do projeto de ampliação (edifício principal, 

edifício auxiliar, parque de resíduos e acesso) não são afetados 

habitats naturais do Anexo I e espécies da flora e da fauna 

selvagens do Anexo II da Diretiva 92/43/CEE. 

Rede Elétrica – Postes de 

média e baixa tensão e 

infraestrutura de transporte 

de energia elétrica de média e 

baixa tensão 

Apesar das infraestruturas existentes da rede elétrica se 

localizarem no interior dos limites das instalações de aquicultura 

da STOLT SEA FARMA, estas não serão afetadas pelo projeto de 

ampliação 

Reserva Ecológica Nacional 

 

É permitida a integração do edifício principal com as áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, mediante um 

procedimento de comunicação prévia. No entanto, a integração 

do edifício principal com as dunas costeiras e dunas fósseis não é 

permitida nesta categoria de REN. 

Quadro 2.3.2 – Verificação da conformidade do projeto com as servidões e restrições de utilidade 
pública e outros condicionalismos territoriais 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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CAPÍTULO 3 – LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO  

 
3.1 – ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO  

As instalações da STOLT SEA FARM, objeto de ampliação, localizam-se no Distrito de Coimbra, concelho 

de Cantanhede, freguesia da Tocha. Administrativamente na NUT I – Continente, NUT II – Região 

Centro, NUT III – Sub-Região do Baixo Mondego. 

 Na Figura 3.1.1 apresenta-se o enquadramento administrativo da área em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1 – Enquadramento administrativo da área em estudo 

3.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SENSÍVEIS DE ACORDO COM O ARTIGO 2.º DO DECRETO -LEI N.º 

151 -B/2013, DE 31 DE OUTUBRO  

As acuais instalações da STOLT SEA FARM e a respetiva ampliação, estão totalmente inseridas numa 

área sensível de acordo com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, a saber o 

sítio da Rede Natura 2000 – PTCON 0055 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas.  

Na Figura 3.2.1 identificam-se os limites do Sítio da Rede Natura 2000.  

 

 

 

 



 

 
 

 

15 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Limite do sitio da Rede Natura 2000 – PTCON 0055 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas                                  Sem Escala 

Parcela da STOLT SEA FARM           

Figura 3.2.1 – Limites do Sitio da Rede Natura 2000 - PTCON 0055 Dunas de Mira, Gândara e 
Gafanhas 

3.3 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE ANÁLISE  

 A área em análise insere-se numa região de clima temperado atlântico com influência mediterrânica. 

A faixa litoral caracteriza-se pela presença de um cordão dunar contínuo. O campo dunar é composto 

por dois tipos de dunas diferenciadas que são as dunas frontais, as quais são dunas instáveis e ativas 

e um segundo tipo as dunas mais antigas consolidadas.   

Este sistema confina uma zona plana de substrato arenoso, com povoamento vegetal de resinosas e 

matos em que ocorrem pequenas lagoas onde afluem linhas de água secundárias de água doce. Trata-

se de uma zona com elevado interesse ecológico, como se poderá constatar pela sua inserção na Rede 

Natura 2000. 

Em termos hidrográficos o concelho de Cantanhede localiza-se na Charneira da Bacia do rio Vouga e 

do rio Mondego. O concelho possui pequenos cursos de água e a linha de água de maior expressão é 

a Vala da Ribeira de Ançã que aflui à Vala do Norte, que por sua vez aflui ao rio Mondego. Na freguesia 

da Tocha destacam-se as lagoas já mencionadas no parágrafo anterior.   
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A freguesia da Tocha e mais propriamente a localidade da Tocha tem as suas origens na atividade 

piscatória, sendo de assinalar a arte xávega. Atualmente, a vila cresceu com base nesse tipo de 

povoamento. A maior parte das edificações são unifamiliar de um a dois pisos. A densidade 

populacional não ultrapassa os 50 hab/km2. A atividade turística assente na oferta balnear é uma das 

atividades mais importantes da Tocha.  

3.4 – ENTIDADES CONSULTADAS  

No âmbito do presente processo de AIA foram consultadas e realizadas várias reuniões de trabalho 

com várias entidades, as quais de identificam no quadro que se segue, estando também descrita o teor 

da informação obtida e o resumo da informação remetida.  
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Entidade 

Pedido de Informação Informação Fornecida 

Data Conteúdo Data Conteúdo 

ANAC 19/01/16 - Servidões aeronáuticas na área do projeto 20/01/16 
Foi analisada a área indicada para a “Ampliação das Instalações de Aquicultura na Praia da Tocha”, e que 

a mesma não se encontra afetada por qualquer servidão aeronáutica pelo que não está sujeita às 
limitações a elas devidas. 

Câmara 
Municipal de 
Cantanhede 

19/01/16 

- Plantas de Ordenamento do PDM em vigor; 

- Plantas de Condicionantes do PDM em vigor; 

- Planta de REN em vigor desagregada por categorias de REN; 

- Planta de RAN em vigor; 

- Planos de Urbanização e de Pormenor existentes e/ou previstos; 

- Captações de água para abastecimento público e/ou outros 
usos, existentes e previstas e respetivos perímetros de proteção; 

- Zonas/parques industriais ou empresariais existentes e/ou 
previstos; 

- Loteamentos e licenciamentos em curso e/ou previstos; 

- Outros projetos; 

- Mapa de ruído e zonamento acústico. 

22/01/16 

- Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 

- Planta de Ordenamento – Zonas Inundáveis 

- Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico 

- Planta de Ordenamento – Património Arqueológico 

- Planta de Condicionantes – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

- Planta de Ordenamento – Património Arquitetónico 

- Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 

- Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 

- Planta de Condicionantes – Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios 

- Planta de Condicionantes – Risco de Incêndio – Perigosidade Alta e Muito Alta 

- Plano de Urbanização da Praia da Tocha (Revisão) – Planta de Zonamento 

- Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede – Resumo Não Técnico – Fase 2 – 
Relatório Ambiental Preliminar 

- Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede – Fase 3 – Relatório Ambiental Final 
e Resumo Não Técnico 

- Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede – Declaração Ambiental 
- Regulamento do PDM 

- Extrato da Carta de REN em vigor 

8/02/16 - Planta de REN em vigor 8/02/16 - Planta de REN em vigor 
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 - “Informa-se que o ecossistema de REN é sistema dunar” 

ANACOM 19/01/16 

- Estações de base do Serviço Móvel Terrestre (antenas de difusão 
do sinal de telemóveis) existentes e/ou previstas na área do 

projeto; 

- Servidões radielétricas constituídas ou em vias de classificação 

 

04/03/16 

“A área associada ao projeto de ampliação das instalações em causa, assinalada no anexo da V/ 
mensagem, não se encontra condicionada por qualquer servidão radioelétrica constituída ou em fase de 

constituição. De igual modo, dentro da referida área não existe qualquer estação de base do Serviço Móvel 
Terrestre Público registada (as estações dos 3 operadores encontram-se fora desta área).” 

ARH Centro 19/01/16 

- Captações de água para abastecimento público e respetivos 
perímetros de proteção; 

- Captações de água particulares. 

 

22/02/16 Captações de água subterrânea particulares 

Direção-
Geral de 
Energia e 
Geologia 

19/01/16 

- Rede de transporte e distribuição de gás natural existente e/ou 
prevista; 

- Rede de transporte e distribuição de energia elétrica existente 
e/ou prevista; 

- Áreas de prospeção e exploração de recursos minerais 
existentes e/ou previstas, respetivas zonas de defesa e 

identificação dos proprietários. 

 

 
 

Não responderam 

Inova 19/01/16 

- Infraestruturas de abastecimento de água existentes e/ou 
previstas; 

- Infraestruturas de drenagem de águas residuais existentes e/ou 
previstas; 

- ETAR existentes e previstas (características e localização); 

- Infraestruturas existentes e previstas associadas ao sistema de 
recolha, armazenamento, tratamento, valorização e eliminação 

de resíduos; 

 Não responderam 
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- Quantidade de resíduos produzidos (o mais atual possível), por 
freguesia, provenientes da recolha indiferenciada e recolha 

seletiva. 

Turismo de 
Portugal 

30/01/16 

- Estabelecimentos, iniciativas, projetos e/ou atividades com 
declaração de interesse para o turismo na área de estudo; 

- Empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos na área de 
estudo. 

 

7/02/16 
 

Turismo do Centro 

Agentes de animação existentes 

“Não temos nenhum projeto em estado 
avançado, para além daquele 

conhecido do público em geral do hotel 
de 5* na Tocha que acabou por não 

chegar ao fim.” 

Empreendimentos Turísticos existentes 
Alojamento local existente 

17/02/16 Turismo de Portugal 

- Listagem de empreendimentos 
turísticos classificados, no concelho de 

Cantanhede; 

- Listagem de empreendimento 
turístico com parecer favorável do 

Turismo de Portugal, na Praia da Tocha; 

- Figura da área em estudo, 
identificando a localização do 

empreendimento turístico previsto 
(hotel), referido na alínea anterior 

 

Quadro 3.4.1 -  Informação pedida/fornecida
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3.5 – SINERGIAS E IMPACTES CUMULATIVOS COM OUTROS PROJECTOS   

As instalações da STOLT SEA FARM retirarão sinergias positivas da implementação do Plano de 

Urbanização (PU) da Tocha, quando este se concretizar, devido essencialmente à disponibilização de 

uma melhor acessibilidade. Esta melhoria proporcionará a redução dos constrangimentos de 

circulação na restante rede viária da povoação da Praia da Tocha, em particular na época balnear. 

À data não se possui informação sobre o cronograma para a concretização do referido PU. 

Na envolvente não existem ou se perspetivam outros empreendimentos ou projetos com impactes 

cumulativos com o empreendimento em avaliação. 
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

4.1 – INTRODUÇÃO  

Antecedendo a descrição do projeto propriamente dita e por forma a melhor enquadrar a pretensão 

em análise é realizada uma breve apresentação do proponente, de modo a permitir uma visão mais 

ampla da sua atividade e das possíveis sinergias e relações com outras unidades do grupo.  

A procura do mercado para o produto final é também um fator importante para contextualizar o 

empreendimento em avaliação. 

4.2 – O PROPONENTE - STOLT SEA FARM  

O grupo STOLT SEA FARM (SSF) produz desde há trinta anos espécies de peixe plano de alto valor 

comercial. Atualmente, a empresa centra a sua atenção na criação de pregado, linguado e esturjão 

(para carne e caviar) 

Os produtos comercializados pela STOLT SEA FARM são:   

 

                                               Linguado                                    Pregado                              Caviar                           

 

O grupo SSF detém controlo de todo o ciclo de produção, desde os reprodutores, passando pela 

reprodução, engorda, processamento e comercialização. 

STOLT SEA FARM é detentora das marcas PRODEMAR e STERLING Caviar. 

 

 

 

 

Certificações  

A STOLT SEA FARM possui certificação: 

Da qualidade pela norma ISO 9001 para o processo de produção e comercialização.  

Ambiente pela norma ISO 14001  

Certificação de Produto Sustentável, GAP/Friends of the Sea 

A base de clientes da STOLT SEA FARM é superior a 500 e vai desde as grandes cadeias de distribuição 

até aos pequenos clientes regionais e locais. 
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4.3 – O MERCADO  

O consumo de peixe em Portugal e na Europa Ocidental pode dividir-se em doméstico (lares) e 

restauração. Cada mercado com motivações e características diferentes.  

O mercado doméstico em geral procura a comodidade da preparação, apresentação e preço 

económico. Este tipo de consumo está associado a países com um alto consumo per capita de peixe 

como são Espanha, Portugal e França. O consumidor sabe e aceita que o linguado produzido pela SSF 

é de aquicultura, mas também exige um peixe de qualidade e um preço estável, de preferência abaixo 

dos 12 euros quilo. O tamanho do peixe deve ser inferior aos 30 centímetros de maneira que possa ser 

servido inteiro. 

Aproximadamente 40% do consumo de pregado da SSF é feito nos lares e 60% nos restaurantes. Para 

o linguado espera-se uma distribuição similar. 

A SSF pretende atingir nos próximos dois anos (2017), uma capacidade produtiva de 1.250 toneladas 

ano de linguado e em 2019 atingir as 1.700 toneladas ano. Pretendendo crescer ao longo dos próximos 

anos, até atingir uma produção anual de 4.000 toneladas. Durante os últimos 10 anos, a STOLT SEA 

FARM, nos mercados onde pretende vir a vender o linguado comercializou 4 mil toneladas ano de 

pregado fresco.  

A SSF pretende vender a sua produção de linguado nos mercados geográficos e aos clientes que 

tradicionalmente consomem linguado proveniente da pesca, principalmente na Europa e nos Estados 

Unidos. Com base na evolução da distribuição do pregado fresco durante os últimos anos, calcula 

vender cerca de 50% da sua produção em Espanha e os outros 50% na Europa e Estados Unidos.  

A distribuição de peixe fresco desde o centro de produção até ao ponto de venda tem que ser rápida, 

porque o peixe vai ser vendido a um cliente muito exigente e que exige peixe muito fresco. Esta rapidez 

e agilidade traduz-se num custo de distribuição alto para as longas distâncias, entendendo-se como 

custo o preço pago ao transportador e o número de dias que passam até o produto chegar ao seu 

destino. Quanto maior for a distancia mais o produto desvaloriza, devido aos dias de transporte. Por 

este motivo procuramos vender toda a nossa produção de pregado fresco em Portugal e Espanha e 

nos países limítrofes França e Itália. 

Ao longo dos últimos anos o consumo de peixe fresco na Europa Ocidental tem aumentado em volume 

à taxa de 2%, por ser um produto saudável e de qualidade. Como o volume de peixe proveniente da 

pesca de extração continua a diminuir, o peixe proveniente da aquicultura tem crescido nos últimos 6 

anos a uma taxa de 6% a 8%, sendo este crescimento maior em França e Itália que em Espanha e 

Portugal. Nos próximos anos perspetiva-se que esta tendência se mantenha e não se esperando 

grandes alterações nem do lado da oferta, nem do lado da procura.  

Nos Estados Unidos o linguado é um peixe bastante conhecido e muito consumido nos restaurantes 

das grandes áreas urbanas como Chicago, Nova Iorque, São Francisco e Miami, fundamentalmente. 

Calcula-se que estes mercados vão aumentar progressivamente o consumo de linguado, podendo 

atingir cerca de 10% da venda em 2016 e cerca de 15% em 2017. 
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4.4 – DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ATUAIS  

4.4.1 – Implantação 

As instalações atuais da STOLT SEA FARM localizam-se numa parcela de topografia praticamente plana 

com uma área de 234.998,40 m² estando ocupados 13.008,37 m², o que equivale a 5,5 % da área total 

da parcela. Nos Desenhos EIA-03 e EIA-04 apresenta-se a implantação das atuais instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1 – Implantação das instalações atuais 

4.4.2 – Produção Atual  

Nas instalações atuais a espécie produzida é o pregado. A unidade está licenciada para produzir até 

300 ton/ano. 

A produção média atual ronda as 230 ton/ano, que se prevê manter, com as oscilações próprias dos 

ciclos de produção de biomassa, que são influenciados por fatores exógenos à produção, como sejam 

as condições climatéricas, em particular as de temperatura do ar e da água. 

Um ciclo de produção pode variar entre 20 a 24 meses dependendo do peso final que se pretenda e é 

divido em várias fases que se pormenorizam em ponto próprio. 

Em média nas instalações da Tocha são produzidos 4 ciclos anuais. O número de indivíduos por ciclo 

varia entre 60 000 a 80 000. 

4.4.3 – Fases do Ciclo de Produção do Pregado 

O ciclo de produção é composto por 4 fases, das quais três são desenvolvidas 

nas instalações da Praia da  Tocha.  

 

 

 
Transporte de Alevins  
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A 1ª fase que corresponde à reprodução e eclosão das larvas e realiza-se nas 

instalações da STOLT SEA FARM na Galiza. Após dois meses, os alevins são 

transportados por camião para as instalações da Tocha. 

 2 ª Fase - Quarentena  

Os alevins chegam às instalações da Tocha com cerca de 10 gramas e são 

distribuídos por tanques de 5 m de diâmetro que se situam dentro do edifício 

da quarentena e aí permanecem cerca de 4 meses, altura em que são mudados 

manualmente para os tanques de pré-engorda. 

No edifício da quarentena existem 30 tanques. 

 3 ª Fase - Pré engorda  

A pré-engorda tem uma duração de 4 meses. Esta fase desenvolve-se em 7 

tanques exteriores circulares, com 10 m de diâmetro cobertos por redes de 

ensombramento. A altura de água nos tanques é de cerca de 0,80 m. 

A fase da pré-engorda processa-se em 10 tanques. 

 

 4 ª Fase - Engorda  

Os peixes são mudados para tanques exteriores de maior dimensão, onde 

permanecem até atingirem o peso pretendido para serem expedidos para o 

mercado. Esta fase tem a duração média de 12 meses. 

A progressão de cada ciclo depende do andamento do ciclo a jusante, podendo sofrer 

oscilações.  

O ciclo de produção do pregado processa-se em ciclo aberto, ou seja, o volume 

captado para a produção é praticamente idêntico ao devolvido ao meio recetor. 

Na produção de pregado a água é utilizada à temperatura ambiente. 

4.4.4 – Descrição e Diagrama do Processo  

A água salgada para o processo produtivo do pregado é captada em 13 furos localizados na praia da 

Tocha e cuja localização se identifica no Desenho EIA-08. Estes furos captam água salgada a uma 

profundidade de 20 a 36 m. Todas estas estruturas encontram-se enterradas, não sendo visíveis à 

superfície. A própria tampa da câmara circular encontra-se normalmente coberta com uma camada 

de areia com 0,5 a 1,0 metros de espessura, não representando qualquer tipo de condicionalismo ao 

uso balnear do areal da praia da Tocha.  

 

 

Tanques de engorda  

Tanques de pré-engorda 

Tanques da quarentena 

Chegada de Alevins  
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Ao edifício da Quarentena aflui apenas água diretamente captada dos furos 

(água limpa), após sofrer um processo de oxigenação num tanque denominado 

tanque de distribuição. A oxigenação destina-se a provocar a oxidação do ferro 

que a água salobra transporta (com precipitação do ferro no estado férrico), 

evitando que este processo ocorra nas guelras dos peixes. Desta forma, 

assegura-se uma proteção acrescida dos alevins e peixes jovens que são mais 

sensíveis e como tal mais exigentes ao nível da qualidade da água. 

 

A água efluente do edifício da quarentena é filtrada, por filtro de tambor, 

sofre um processo de desinfeção por ozono e é reaproveitada para as 

restantes fases. 

 

 

A água pode ser reaproveitada até três (3) vezes. Na pré-engorda só é reaproveitada uma (1) vez. 

Os caudais não reutilizados são coletados graviticamente até à Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). 

À fase de engorda aflui outro circuito de água independente do circuito da quarentena. A água captada 

é filtrada por filtro de tambor e desinfetada por ozono. 

Ao longo de todo o ciclo de produção é determinante manter a percentagem de saturação de oxigénio 

superior a 90 %. O controlo de oxigénio é realizado várias vezes ao dia através de sondas de oxigénio 

portáteis. Quando os níveis de saturação baixam, procede-se à injeção de oxigénio manual para 

reposição dos níveis.  

A progressão dos peixes nas várias fases do ciclo é realizada manualmente. Os peixes são apanhados 

dos tanques com redes e colocados em caixas próprias com água e transportados para os tanques 

seguintes, até atingirem o peso requerido.  

Os tanques antes de receberem um novo lote de peixes são limpos e desinfetados. 

O abate do pregado processa-se por frio, numa mistura de água com gelo. O peixe é expedido nesta 

mistura ainda vivo, o que garante que chegue ao cliente final nas melhores condições de conservação 

e salubridade. 

Os efluentes gerados no processo são: a água salgada efluente dos tanques, a água da lavagem dos 

filtros e a água lavagem dos tanques (água doce), os quais são conduzidos para a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais. A ETAR é constituída por duas lagoas de sedimentação. Dado que ao longo de todo 

o processo a água tem que manter um nível adequado ao desenvolvimento dos peixes, o efluente 

apresenta níveis de oxigénio muito elevados e baixa carga poluente, mantendo sempre condições de 

aerobiose, o que conduz a um efluente tratado descarregado no meio recetor sempre abaixo dos 

limites de emissão estipulados no TURH (ver Anexo 4).  

Tanques de distribuição 

de água à quarentena 

Filtro de tambor 
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Atualmente apenas uma das lagoas se encontra em funcionamento, devido ao facto de a ETAR ter sido 

originalmente dimensionada para a produção de salmão, que produzia um maior volume de efluente, 

com concentrações mais elevadas de sólidos e de matéria orgânica e consequentemente carga 

poluente mais elevada. 

A lagoa em utilização está impermeabilizada com geotela. 

Na Figura 4.4.2 apresenta-se o diagrama do processo de produção de pregado. 

 

 

Figura 4.4.2 – Diagrama de processo de produção do pregado 
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4.4.5 – Valências 

4.4.5.1 - Captações e Tanque de Oxigenação  

A captação é constituída por 13 furos de captação localizados na praia da Tocha 

e eletrobombas para elevar o caudal captado.  

Tanque de oxigenação e respetivo reservatório de oxigénio líquido.   

4.4.5.2 - Filtração e Desinfeção 

Para filtração da água existem dois filtros tambor. A desinfeção é realizada pela 

estação de ozono.  

4.4.5.3 - Edifício de Quarentena 

O edifício de quarentena com 30 tanques em betão armado com 5,00 metros 

de diâmetro interior e ocupa uma área em planta de aproximadamente 1700,0 

m2. 

Existe uma rede de água doce para limpeza dos tanques e do interior 

do edifício. Neste edifício, na antecâmara, está localizado o armazém 

da ração e a máquina de alimentação automática.  

 

4.4.5.4 -Tanques de Cultura Exteriores de Pré-Engorda  

Os tanques circulares da pré-engorda localizam-se entre o edifício de 

quarentena e os tanques da engorda. O pavimento está impermeabilizado e 

com pendente para a o sistema de drenagem de águas pluviais.  

Estes tanques estão equipados com sistema de alimentação automática. 

4.4.5.5 -Tanques de Engorda  

Tanques de engorda hexagonais, equipados com sistema automático de 

alimentação. A circulação entre os tanques faz-se por passadiço superior.  

4.4.5.6 -Câmara Frigorifica  

A câmara frigorífica existente produz gelo para a mistura de abate dos peixes. 

Existe outro frigorífico apenas para conservar os peixes que morrem durante o 

processo, antes de serem encaminhados a destino final pela empresa 

Ambimed, que está devidamente licenciada para a gestão destes subprodutos 

e com quem a STOLT possui contrato para essa prestação de serviços 

Reservatório de O2 

Estação de produção de ozono  

Tanques de engorda  
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4.4.5.7 - Escritórios e Áreas Sociais  

No edifício de entrada localizam-se os escritórios. Neste edifício existe também uma oficina e armazém 

para pequenas reparações de equipamentos. 

Os balneários e casas de banho e refeitório localizam-se noutro edifício, que se identifica no Desenho 

EIA-04.  

4.4.5.8 - Armazém  

No edifício do refeitório existe um armazém para armazenamento de caixas de 

transporte de peixe e outro equipamento ligeiro.  

4.4.5.9 - Parque de Combustíveis  

O abastecimento dos equipamentos móvel é realizado a partir dos 

reservatórios de diesel. 

Os reservatórios possuem bacia de retenção para contenção de derrames.  

4.4.5.10 - Equipamento Auxiliar 

Para a movimentação dos peixes nas várias fases do processo e para o transporte de rações e outros 

consumíveis as instalações da STOLT possuem uma empilhadora e dois tratores. 

4.4.5.11 - Parque de Consumíveis 

O armazenamento dos produtos utilizados na limpeza e higienização dos 

tanques e dos peixes é realizado em local isolado, coberto e devidamente 

acondicionado para a prevenção de derrames e com acesso condicionado. 

4.4.5.12 - Parque de resíduos 

Na zona este da parcela localiza-se o parque de resíduos, que aproveitou os 

tanques desativados da produção de salmão para os alvéolos dos diferentes 

resíduos a separar. Este parque é coberto e impermeabilizado. Este parque 

será demolido âmbito da ampliação e será construído um parque novo cuja 

implantação se identifica no Desenho EIA-06. 

4.4.5.13 - ETAR e Descarga de Efluentes 

O tratamento das águas residuais é garantido por duas lagoas.  

Presentemente só se encontra a operar uma lagoa, visto ser suficiente para os caudais e cargas 

poluentes gerados, uma vez que o sistema foi dimensionado para a produção de salmão, que é uma 

espécie que exige maior consumo de água e gera maior carga orgânica.  

 As lagoas funcionam simultaneamente como lagoas de sedimentação e maturação.  

  

Parque de consumíveis  

Parque de resíduos a demolir  
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No Quadro 4.4.1 apresentam-se as bases de dimensionamento do sistema de tratamento. 

BASE DE DIMENSIONAMENTO DA ETAR 

Caudal de dimensionamento 1200 l/ seg 

100 000 M3/ dia 

Carga 

CBO5 1kg /ton de peixe produzido 

Azoto total 0,15 kg/ ton de peixe produzido 

Fósforo total 0,01 kg/ ton de peixe produzido 

Qualidade do efluente Final 

CBO5 10 mg / L 

Azoto total 1,5 mg/L 

Fósforo total 0,1 mg/L 

SST 12 mg/L 

Quadro 4.4.1 – Bases de dimensionamento da ETAR 

4.4.5.14 - Vedação  

As instalações são integralmente vedadas por rede. O acesso é condicionado a pessoas estranhas. 

4.4.6 – Consumos Atuais 

4.4.6.1 - Consumo de Água Salgada 

De acordo com o histórico das instalações o caudal médio diário captado é de 18 179 m3/dia, o que 

equivale ao caudal anual captado de 6 635 520 m3/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAR – Lagoa de Sedimentação 
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Meses  

Volume 

mensal 

captado 

(m3) 

Volume 

mensal 

descarregado 

(m3) 

Jan 207.360 207.360 

Fev 207.360 207.360 

Mar 311.040 311.040 

Abr 311.040 311.040 

Mai 699.840 699.840 

Jun 699.840 699.840 

Jul 699.840 699.840 

Ago 699.840 699.840 

Set 699.840 699.840 

Out 699.840 699.840 

Nov 699.840 699.840 

Dez 699.840 699.840 

Total 6 635.520      6 635.520 

 

Quadro 4.4.2 – Caudais mensais (valores de 2014) 

No mês de maior consumo o caudal médio diário captado e descarregado é de 23 328 m3. 

A STOLT SEA FARM possui licença de utilização de recursos hídricos para captação e descarga até 

8 400 000 m3/ano. A licença foi emitida em setembro de 2014 e é válida até setembro de 2020. 

4.4.6.2 - Consumo de Água Doce  

A água doce é consumida nas lavagens dos tanques, no gelo e nas áreas sociais.  

O consumo médio diário é de 3,3 m3/dia, o que equivale a um consumo anual de 1200 m3/ano. 

4.4.6.3 - Consumo de Energia Elétrica  

Os consumos de energia elétrica repartem-se essencialmente pela bombagem, filtração, alimentação 

automática e iluminação e fabrico de gelo. 

O consumo de energia relativo a 2015 foi de 4 080 000 kW. 

4.4.6.4 - Consumo de Oxigénio Líquido  

O consumo de oxigénio líquido é de aproximadamente 340 000 kg/ano. 

 

4.4.6.5 - Consumo de Gasóleo  
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Para o ano de 2015 o consumo de gasóleo foi 8 000 litros. Este valor pode variar em função do maior 

ou menor n.º de falhas de fornecimento de energia elétrica.  

4.4.6.6 - Consumo de Ração  

A relação entre o consumo de ração e o peso de peixe vivo é aproximadamente 1/1. O consumo médio 

anual é cerca de 230 toneladas de ração. 

A ração fornecida aos peixes possui granulometria diferenciada conforme os estágios em que se 

encontra o peixe e é à base de farinha de peixe, óleo de peixe e vitaminas. 

4.4.6.7 - Consumo de Produtos Químicos e Biocidas  

Os produtos utilizados para limpeza dos tanques e biocidas são o hiploclorito e ácido clorídrico, água 

oxigenada, Aquacem e Despadac. Os consumos médios anuais são os indicados no Quadro 4.4. 3 

 

Objetivo Produtos Consumo anual 

 

Limpeza e controlo 
de qualidade de 
água de água do 

processo 

Hipoclorito 1200 L 

Ácido clorídrico 1200 L 

Água oxigenada 1500 L 

 

Biocida 

Aquacem 60000 L 

Despadac 180 L 

Quadro 4.4.3 – Consumos anuais de produtos químicos de limpeza e biocidas 

 

4.4.6.8 - Consumo de Óleos Lubrificantes para Manutenção dos Equipamentos  

O consumo médio deste tipo de produtos é aproximadamente de 25 L/ano. 

4.4.7 – Mão-de-Obra  

Nas instalações da STOLT trabalham 11 funcionários, incluindo o responsável pela unidade.  

4.4.8 – Regime de Laboração  

As instalações funcionam com um turno normal das 8:00 H às 17 :00 H.  

Ao fim de semana um a dois funcionários asseguram a alimentação dos peixes. 

4.4.9 – Águas Residuais   

Dado que a produção de pregado é em circuito aberto, o caudal de águas residuais gerados é idêntico 

ao caudal captado. A licença emitida permite um caudal de descarga no meio recetor de 8400 000 

m3/ano.  
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As águas descarregadas na ETAR apresentam reduzida carga orgânica, devido ao facto de ao longo de 

todo o processo ser preciso assegurar a qualidade da água. A percentagem de saturação de oxigénio é 

sempre muito elevada (nunca inferior a 90% de saturação) e a carga orgânica muito baixa. Desta forma, 

o efluente à saída da lagoa apresenta-se sempre abaixo dos limites de emissão licenciados conforme 

se pode constatar pelos valores apresentados no quadro que se segue e no Anexo 5. 

Parâmetro 

Concentração 
máxima registada 

em 9 amostras 
(1) (2) 

Valor limite da TURH 
Proc. ARHC.DRHL02022013 

pH 7,35 – 7,7 6-9 

SST (mg/L) 29 <60 

Ntotal   (mg/L) 1,8 <15 

COT (mg/L) 3,8 <= à entrada + 10 mg/L 

CBO5 (mg/L) 7 <= à entrada + 10 mg/L 

Ptotal (mg/L) <1,0 <10 

(1) Amostra composta de 24 h 

(2) Valor relativo ao controlo efetuado em 2015 

Quadro 4.4.4 – Qualidade média do efluente final e limites de emissão licenciados 

4.4.10 – Gestão de Resíduos 

Atendendo ao processo produtivo, os resíduos gerados pela atividade da STOLT podem classificar-se 

nas seguintes classes: 

1 - Equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU): Embalagens e matéria orgânica geradas nas áreas 

sociais  

2 - Subproduto animal de categoría 2: peixes mortos 

3-   Não perigosos: madeira, plásticos, papel e cartão, vidro, material téxtil, etc. 

4 -   Perigosos: embalagens metálicas contaminadas, filtros de óleos, panos de limpeza, baterias, 

lâmpadas fluorescentes, componentes elétricos, embalagens de aerossóis. 

Esta temática será desenvolvida pormenorizadamente nos capítulos 5.13 e 6.13. 
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4.5 - AMPLIAÇÃO PROJETADA PARA PRODUÇÃO DE LINGUADO  

4.5.1 – Implantação e Descrição do Edifício de Produção  

A ampliação prevista das instalações da STOLT pretende dotar a unidade da Tocha de condições ótimas 

para a produção de 450 toneladas de linguado por ano.  

A produção de linguado exige condições diferentes das do pregado, pelo que a ampliação é 

efetivamente a instalação de um processo produtivo novo e independente do processo de produção 

do pregado, embora se retirarem muitas sinergias logísticas e administrativas desta situação, as quais 

contribuem para a viabilização económica do investimento. 

A produção do linguado (Solea Senegalensis) será realizada num edifício de três pisos a construir para 

o efeito, dentro dos limites vedados da parcela concessionada, conforme se ilustra nos Desenhos EIA-

05 e EIA-06. 

As instalações existentes juntamente com as novas instalações a construir ocuparão 9,42 % da área da 

parcela concessionada. 

A edificação projetada desenvolve-se em três pisos.  rés-do-chão, primeiro piso e segundo piso, com 

121,2 m de comprimento e uma largura total de 75,2 m e com uma altura de 14,93 m, o que resulta 

numa superfície total de construção de 23 340 m2. 

 A área de implantação é cerca de 9 651 m². 

Cada piso integra os tanques necessários ao desenvolvimento de cada fase. No piso superior localizam-

se os tanques para a fase quarentena, no piso intermédio os tanques para a fase de pré-engorda e no 

piso térreo os tanques de engorda. Anexo ao piso térreo existirá uma área para e outras valências 

necessárias, tais com o sistema de tratamento biológico, quadros elétrico e sistema de recirculação.  

 

  

 

 

 

Zona de implantação dos novos edifícios 

No quadro seguinte apresentam-se as superfícies dedicadas a cada valência do processo de produção 

do linguado. 

 

 

 

Edifício a demolir  
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Valências Área (m2) 
Superfície útil / Superfície 

construída (m2) 

Piso Rés-do-chão 

Zona de tanques 6037.93 

 
 
 
 
 

9005,96 / 9245,46 
 

Zona de alimentação   279,38 

Elevador  15,84 

Escadas  15,20 

Zona de pesca 347,07 

Zona de manutenção   100,37 

Tanque de tratamento de águas I 612,89 

Tanque de tratamento de águas II 612,89 

Tanque de tratamento de águas III 612,89 

Instalações elétricas (PT + grupos) 171,68 

Primeiro piso 

Zona de tanques  6684,27 

 
6715,31 / 6818,10 

Elevador 15,84 

Escadas  15,20  

Segundo piso 

Tanques 1 3697,16 

 
6717,56 / 6818,10 

Tanques 2 2988,56 

Elevador 15,84 

Escadas 16,00 

Quadro 4.5.1 – Áreas por valência do edifício de produção de linguado 

Além do edifício de produção será construído um edifício auxiliar, com as seguintes dimensões: 27,50 

m de comprimento, 20,00 de largura e 4,25 de altura, com área de implantação é de 550 m2. 

No edifício auxiliar funcionarão as seguintes valências:  

 Receção  

 Sala da administração  

 Escritórios  

 Sala de arquivo 

 Refeitório 

 Laboratório 

 Balneário feminino 
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 Balneário masculino  

 Sala de quadro  

 Sala dos grupos eletrogéneos  

Por forma a evitar contaminações cruzadas, o pessoal afeto à produção de pregado não utilizará as 

instalações do pregado e vice-versa. 

4.5.2 – Critérios Estruturais e Construtivos 

A estrutura do edifício será em pórticos em betão pré-fabricado, com apoios isostáticos em vigas 

mestras de betão armado e apoios de sustentação curtos feitos em pilaretes de betão armado. 

A cobertura que se pretende edificar, vai ser construída em vigas mestras com pendente de 10%. Como 

elemento final serão empregues chapas térmicas. 

No Quadro 4.5.2 apresentam-se os parâmetros construtivos do empreendimento em apreço.  

 Situação atual 
Instalação projetada 

Ampliação 
Situação Final 

Existente  ampliação 

Uso Aquacultura Aquacultura Aquacultura 

Área da parcela 234998,40 m2 234998,40 m2 234998,40 m2 

Edificabilidade 
35039,36 m3 

(0,149 m3/m2) 
74951,86 m3 

(0,319 m3 / m2) 
109 991,22 m3 

0,468( m3 / m2) 

Ocupação  13 008,37 
9 651 m2 

4,1% 
22 659,83 m2 

9,6% 

Alturas interior / 
cumeeira 

4,26m/5,23m 14,93 14,93 

Quadro 4.5.2 – Parâmetros construtivos 

 No Anexo 5 são apresentadas as plantas e alçados dos dois edifícios a construir.  

4.5.3 – Fases do Ciclo de Produção do Linguado   

As fases de produção do linguado são as mesmas do ciclo de produção do pregado, ou seja, a fase de 

quarentena, a fase de pré-engorda e a fase de engorda. 

Pretende-se obter linguados com cerca de 0,9 a 1 kg. O ciclo de produção total pode variar entre 20 a 

22 meses, dependendo do peso final pretendido. 

Prevê-se anualmente a produção de 4 lotes.   

Os alevins são provenientes das maternidades situadas em Carnota e Cervo (Espanha), que pertencem 

à STOLT SEA FARM e serão transportados por via rodoviária no mesmo veículo utilizado para os alevins 

do pregado. 
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 Fase da Quarentena  

Os alevins entram para a fase da quarentena com cerca de 4 meses, que se situa no piso superior. 

Neste piso existem 6 tanques e a altura da água nos tanques é de cerca de 20 cm. 

Os peixes permanecem na fase de quarentena cerca de 4 meses. Quando atingem as dimensões 

adequadas, 100 g, são encaminhados para o piso intermédio, para a fase de pré-engorda.  

 Pré-Engorda 

Os peixes passam por uma zona na qual é feita a sua adaptação ao novo ambiente. Na fase de pré-

engorda, que se processa no piso intermédio, os peixes permanecem até atingirem um peso de 500 g. 

Nesta fase a altura de água nos tanques é de 30 cm.  

 Fase da Engorda   

Os peixes até atingirem o peso médio de venda, cerca de 900 a 1000 g, vivem em tanques com uma 

profundidade de aproximadamente 40 cm. Finalmente, os peixes são classificados por tamanho e 

abatidos numa mistura de água e gelo e enviados para a unidade de embalamento em Espanha, sem 

interrupções na cadeia de frio. 

4.5.4 – Descrição do Processo e Diagrama de Processo  

O linguado é uma espécie mais exigente que o pregado em relação à temperatura da água. Para que a 

produção seja eficiente é necessário manter a temperatura estável nos 21 ºC. Este facto determina, 

que o processo seja diferente do processo do pregado, sendo um processo em circuito fechado ao 

contrário do pregado que é em circuito aberto. 

Com efeito, uma vez que a temperatura da água do mar na zona da Tocha oscila entre os 11º C e os 19 

º C é necessário o aquecimento da água. A reutilização sucessiva da água (circuito fechado) permite 

economias significativas nos custos energéticos de aquecimento da água. 

A STOLT SEA FARM desenvolveu uma tecnologia própria, que permite a recirculação da água com taxas 

mínimas de reposição e com baixo consumo energético através de sistema de depuração biológico por 

biofiltros. Este sistema de tratamento localiza-se no piso do rés-do-chão. Em situações extraordinárias 

para manutenção da temperatura está previsto um sistema auxiliar para aquecimento da água através 

de uma bomba de calor e de caldeiras. Estas últimas alimentadas a gás propano.  

Prevê-se que a reposição do volume de água no processo seja de 40 L de água por cada quilograma de 

ração fornecida. 

Este volume de reposição por quilograma de ração é função da quantidade de micronutrientes 

necessária para o desenvolvimento e conservação da biomassa (microrganismos), necessários ao 

tratamento biológico da água recirculada, a que se acresce o volume perdido por evaporação. 
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No processo de produção de linguado é essencial o controlo rigoroso das quantidades de ração 

ministradas. A distribuição será realizada através de um sistema automático de alimentação 

controlado por software específico desenvolvido pela STOLT SEA FARM. 

A relação peso ração/peso peixe vivo no linguado é ligeiramente superior à do pregado e é de 1,05 /  

1 . 

O volume de reposição de água do processo de produção de linguado desenvolvido pela STOLT SEA 

FARM é bastante reduzido, cerca de 8 % a 10% do caudal recirculado. A elevada taxa de recirculação 

deve-se ao tratamento biológico da água promovido por microrganismos – bactérias aeróbias que 

depuram a água alimentando-se da carga orgânica produzida pelos peixes. O fornecimento de oxigénio 

é função das necessidades dos peixes e do volume de biomassa das bactérias presentes no sistema.  

O caudal de recirculação é diferenciado para cada piso e aumenta no sentido descendente, uma vez 

que a altura de água e volume total dos tanques é superior. O caudal recirculado em cada piso (fase) 

é controlado em função do desenvolvimento e da passagem dos peixes para a fase sequente. 

O processo em circuito fechado gera um caudal de águas residuais do processo muito reduzido. As 

águas residuais produzidas são provenientes das lavagens dos tanques e do biofilme libertado dos 

biofiltros. 

Na Figura 4.5 1 apresenta-se o diagrama de produção do linguado.  
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Figura 4.5.1 – Diagrama do processo de produção de linguado 
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4.5.5 – Volumes e Caudais Captados e a Rejeitar  

4.5.5.1 - Industriais 

 Nos quadros que se seguem apresentam-se os cálculos justificativos dos volumes estimados a captar 

e a rejeitar, bem como o acréscimo estimado em relação à situação atual. 

PARÂMETROS 
N.º 

LINHA 
CRITÉRIO DE CÁLCULO VALOR 

Produção de peixe 
vivo 

anual [1] Objetivo de produção 450 t/ano 

diária [2] [1] / 365 1,23 t/dia 

Ração consumida [3] 
kg ração/kg produção de peixe: 

1,05 
472,5 t/ano 

Área útil dos tanques de produção [4] Dado do projeto 15 185 m2 

Área útil dos tanques dos biofiltros [5] Dado do projeto 1 526 m2 

Limpeza dos tanques 
de produção 

volume/lavagem [6] Tecnologia de produção 500 L/m2 

frequência [7] Ver nota 1 40 m2/dia 

volume anual [8] [6]*[7]*365 / 1000 7 300 m3/ano 

Lavagem dos filtros 
de malha 

n.º filtros [9] Dado do projeto 18  

volume/lavagem [10] Tecnologia de filtração 75 m3 

frequência [11] Tecnologia de filtração 52 m3/ano 

volume anual [12] [9]*[10]*[11] 70 200 m3/ano 

Biofilme a eliminar volume anual [13] 40 L/kg ração: 40*[3] 18 900 m3/ano 

Evaporação dos 
tanques 

tanques de produção 
[14] 0,5 L/m2/h: 0,5*[4]*24/1000 182 m3/dia 

[15] [14] * 365 66 510 m3/ano 

tanques dos biofiltros 
[16] 0,5 L/m2/h: 0,5*[5]*24/1000 18 m3/dia 

[17] [16] * 365 6 682 m3/ano 

Evaporação da lagoa 
diária [18] 10 mm/dia * 2 000 m2 / 1000 20 m3/dia 

anual [19] [18] * 365 7 300 m3/ano 

Volume de reposição 
a captar [20] [8]+[12]+[13]+[15]+[17] 169 592 m3/ano 

a rejeitar [21] [8]+[12]+[13]-[19] 89 100 m3/ano 

      

1 - Após retirar os peixes para abate, o tanque vazio é limpo. Antes do abate, a densidade dos peixes é de 30 kg/m2. 
     Dividindo a produção média diária (1,2 t/dia) por esta densidade, obtém-se a área de limpeza média diária: 40 

m2/dia. 

Quadro 4.5.3 – Cálculos justificativos dos volumes a captar e a rejeitar 
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VOLUMES DE ÁGUA 
SALGADA 

ATUALMENTE PROJ. AMPLIAÇÃO APÓS AMPLIAÇÃO ACRÉSCIMO 

(pregado) (linguado) (pregado + linguado) percentual 

Volume captado 6 635 520 m3/ano 169 592 m3/ano 6 805 112 m3/ano +2,6% 

Volume rejeitado 6 635 520 m3/ano 96 100 m3/ano 6 724 620 m3/ano +1,3% 

Volume licenciado     8 400 000 m3/ano  

Quadro 4.5.4 – Acréscimo de caudal a captar e a rejeitar  

4.5.5.2 - Domésticas  

O caudal médio diário é estimado com base no número total de trabalhadores 29 (11 atuais + 18 

previstos) e numa capitação de 100 l / trabalhador / dia.  

 29 x 100 L/dia = 2 900 L/d 

 1000 L – lavagens áreas socias e pavimentos  

 TOTAL: 3 900 l/ dia  

 

4.5.6 – Matérias-Primas e Consumíveis  

As principais matérias-primas para o processo de produção do linguado são as indicadas no Quadro 

4.5.5 

Matéria-prima Consumo anual 

Gasóleo 5000 L 

Ração 472 500 Kg 

Energia elétrica (1)  344 000 KW 

Oxigénio 756 Ton 

Reagentes de limpeza 3624 L 

Produtos Biocidas 72 000 L 

(1) Consumo específico de energia 0,8 kWh/kg de peixe  

Quadro 4.5.5 – Matérias-primas – Processo de produção de linguado 

4.5.7 – Resíduos/Emissões  

Antes do início da obra de construção o empreiteiro apresentará um plano de gestão de resíduos em 

função do cronograma de trabalhos a aprovar, por forma a evitar a deposição de resíduos não 

controlada e derrames acidentais. 

 Demolições 

Para a construção do edifício de produção de linguado e do novo acesso será necessário efetivar a 

demolição do antigo edifício de produção de salmão e o atual parque de resíduos. 
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Estruturas a Demolir 

No Quadro 4.5.6. apresenta-se a composição percentual prevista dos RCD. 

Composição de RCD % 

Betão 38 

Material cerâmico 22 

Material metálico 9 

Madeiras 15 

Plásticos 4 

Estuques 4 

Material pétreo 4 

Outros 2 

Total de Material inerte 73 

Material não inerte 27 

Fonte: empreendimentos similares do promotor  

Quadro 4.5.6 – Composição percentual prevista de RCD 

 Emissões  

A emissão de partículas para a atmosfera durante a fase de construção terá origem unicamente nas 

atividades comuns a qualquer tipo de trabalho de construção: movimentos de construção, 

funcionamento de máquinas e equipamentos.  

A movimentação de terras será a atividade com maior produção de partículas para a atmosfera, prevê-

se que o volume de terras sobrantes seja 5800 m3.  

4.5.8 – Abastecimento de Água 

4.5.8.1 - Água de Processo  

Como já referido anteriormente, a água salgada será fornecida pelo sistema de captação atual, cujo 

caudal licenciado de captação, 8 400 000 m3/ano, é muito superior às necessidades das instalações 

ampliadas. 
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4.5.8.2 - Água de Consumo Humano 

A água para consumo humano é garantida pelo sistema de abastecimento público gerido pela empresa 

Pública Municipal INOVA-EM (Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede). 

4.5.9 – Tratamento de Águas Residuais Industriais  

O sistema de tratamento está dimensionado para tratar 100 000 m3/ dia (duas lagoas). Visto que só 

está uma lagoa em funcionamento a capacidade de tratamento é de 50 000 m3/dia.  

Atualmente, o volume médio de efluente à ETAR é de 18 179 m3/ dia. Com a entrada em 

funcionamento da nova linha de produção existirá um acréscimo médio de 200 m3/ dia, ou seja, um 

acréscimo percentual de 1%. No entanto, há a referir que o caudal gerado na contralavagem dos filtros 

é gerado num período de 24 horas, o que aumenta a carga hidráulica instantânea. 

A tubagem de descarga e o órgão de descarga existentes possuem igualmente capacidade de vazão, 

pelo que não será necessária nova intervenção nem emissão de nova licença de descarga. 

O título de Utilização de Recursos Hídricos permite um caudal de descarga no meio recetor de 

8 400 000 m3/ano. 

4.6 – NOVO ACESSO  

A parcela dispõe atualmente de uma via de acesso pelo lado Poente, que faz a comunicação das 

instalações existentes com a via de domínio público. O atual acesso apresenta constrangimentos de 

circulação em particular na época balnear.  

No âmbito do projeto de ampliação pretende-se a criar um novo acesso à parcela, pelo lado sul e a 

execução de uma via dentro dos limites da mesma para fazer a ligação entre a instalação a construir e 

a rede viária de domínio público que faz frente com parcela. Este novo acesso permitirá retirar o 

tráfego de veículos pesados com destino à STOLT do meio da localidade da Praia da Tocha melhorando 

assim as condições de circulação para os seus habitantes. Este acesso articulará com a nova via circular 

prevista no Plano de Urbanização da Tocha. 

O perfil transversal desta via terá 6 metros de largura. O pavimento será em betuminoso e a 

dimensionar em fase posterior. 

 

Figura 4.6.1 – Zona prevista para o novo acesso 

4.7– TRÁFEGO  
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 Veículos ligeiros  

Todos os 11 funcionários acedem às instalações da STOLT em viatura própria. No futuro prevê-se que 

os 18 novos funcionários o façam da mesma forma. Estima-se que seja gerado um tráfego de 29 

veículos ligeiros entre as 8:30 e as 9:00 da manhã e o mesmo tráfego à hora de saída.  

 Veículos pesados  

Presentemente o tráfego de veículos pesado é devido a: 

̶ Transporte dos alevins e expedição de pregado e linguado - 1 veículo pesado de 20 

toneladas/semana  

̶ Transporte de ração - 1 veículo pesado de 30 toneladas/mensal  

̶ Fornecimento de oxigénio líquido - 2 veículos de 20 toneladas/mês  

̶ Fornecimento de gasóleo - 1 veículo/mês  

̶ Outros consumíveis – 1 veículo/mês  

Não se prevê o aumento significativo do número de veículos pesados (viagens), pois presentemente 

alguns não transportam 100% da capacidade de carga, como por exemplo, os veículos de transporte 

de Alevins (veículo que realiza o maior percurso), veículo de consumíveis e veículo de gasóleo. Haverá 

um aumento do n.º de viagens de veículos pesados devido ao transporte da ração, do oxigénio líquido 

e da expedição de peixe.  

As variações de tráfego (n.º de viagens) estão identificadas no Quadro 4.7.1. 

 
Situação atual 

(produção de pregado) 

Situação atual 

(produção de pregado + 

Linguado) 

Obs 

Veículos ligeiros (VL) 22 VL /dia 38 VL/ dia 

Considerando 

2 Viagens diárias/ 

funcionário 

Veículos pesados (VP) 
18 VP/mês 22 VP/mês Considerando 

2 Viagens (ida /volta) 4 VP/ dia (n.º máx.) 4 VP/ dia (n.º máx.) 

Quadro 4.7.1 – Variação de tráfego – situação atual vs situação futura 
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4.8 – MÃO-DE-OBRA  

No Quadro 4.8.1 indica-se o número de postos de trabalho gerados. 

Instalação atual - processo 

de produção de pregado 

Ampliação – processo 

de produção de 

linguado 

Nº total de trabalhadores 

(proc. pregado + proc.linguado) 

11 18 29 

Quadro 4.8.1 – Número de postos de trabalho 

Os postos de trabalho diretos vão ser 29 (11 existentes e 18 novos), sendo preenchidos por técnicos 

qualificados. Estima-se que sejam criados 45 postos de trabalho indiretos de serviços associados. 

Durante a construção vão ser criados entre 65 e 85 postos de trabalho durante o tempo de duração 

da obra. 

4.9 – DURAÇÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO  

A obra terá a duração de 12 meses com a realização das seguintes fases: 

 Preparação e montagem de estaleiro 

 Movimentação de terras 

 Fundações  

 Construção do edifício, redes e especialidades  

 Acabamentos e arranjos exteriores  

 Limpeza do terreno  

4.10 – INVESTIMENTO  

O investimento estimado é cerca de 20 milhões de euros. 

4.11 – ALTERNATIVAS  

4.11.1 – Outras Localizações  

Não foram consideradas outras alternativas de localização fora da parcela, devido ao facto de existir 

um contrato até 2031 para esta parcela, o qual não é permutável. Acrescem também os factos de:  

1) O investimento da unidade de engorda de linguado se não estiver inserido nesta unidade, torna-se 

economicamente inviável por não se retirarem sinergias das estruturas já existentes.  

2) A ampliação a ser considerada noutro local iria implicar uma duplicação de impactes a todos os 

níveis, quer na ocupação do solo, quer ao nível da utilização de recursos, nomeadamente ao nível das 

licenças de captação e de descarga e ainda ao nível do tráfego gerado. 

4.11.2 – Alternativas Processuais  

Nesta fase não foram consideradas alternativas processuais, dado que de acordo com a informação 

veiculada pelo promotor as tecnologias a adotar são as mais modernas e eficientes em termos 

económicos e ambientais, enquadrando-se na lógica do Sistema de Gestão Ambiental da SSF. Não 

obstante, se durante o processo de realização do presente EIA forem identificadas oportunidades de 
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melhoria às soluções processuais, estas serão apresentadas no âmbito das medidas de potenciação 

e/ou minimização. 

4.12 – SINERGIAS 

A implementação do processo de produção de linguado nas instalações da Tocha é um investimento 

viável, pelo facto de retirar muitas sinergias da unidade já existente permitindo assim rentabilizar ao 

máximo as estruturas existentes, tirar partido da logística já implementada e evitar os impactes 

devidos à introdução de uma nova instalação num local não intervencionado. 
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CAPÍTULO 5 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 5.1 – INTRODUÇÃO  

 Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual na área envolvente das instalações da 

SOLT SEA FARM na Tocha, para os vários descritores ambientais usualmente considerados neste tipo 

de avaliação. A caracterização foi efetuada para a área de intervenção direta do projeto e para a área 

de influência do mesmo, a qual para alguns descritores avaliados ultrapassa os limites físicos dos 

terrenos da SOLT SEA FARM. 

O grau de análise de cada descritor foi norteado de acordo com a avaliação prévia da situação. Embora 

para o presente processo de AIA não tenha sido desenvolvida uma proposta de definição de âmbito 

formal, a hierarquização da sensibilidade dos descritores ambientais é um exercício obrigatório nestes 

processos. 

 Assim, destacam-se à partida os seguintes descritores, pelos motivos que sumariamente se 

apresentam:  

 O descritor da Ecologia - devido ao facto de o empreendimento em análise se inserir num Sítio 

da Rede Natura 2000.  

 Socio-economia - dado que o empreendimento confina com área urbana da Praia da Tocha, 

existe a utilização comum de infraestruturas e este será um pólo de geração de emprego local.  

 Paisagem - A ampliação implica a construção de um novo edifício de volumetria significativa, 

próximo de uma zona balnear e zona urbana. 

 Conformidade com os Instrumentos de Gestão do Território e servidões e restrições de 

utilidade pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 – CLIMA 
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5.2.1 – Enquadramento Climático   

Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado 

pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor 

normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de anos 

suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no 

local considerado [Fonte: site do IPMA – Jan 2016]. 

A influência da latitude, do oceano Atlântico, da massa continental da Península Ibérica e da altitude 

promove a diversidade climática. No Centro e Norte Litoral predomina o clima temperado 

mediterrâneo de influência atlântica, com maior quantidade de precipitação e menor duração da 

estação seca. 

 

Segundo a classificação climática de Köppen a área 

em análise insere-se numa região caracterizada 

por possuir um clima (Csb) temperado com Verão 

seco e suave, em quase todas as regiões a norte do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas 

regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ Escala  

            [Fonte: site do IPMA – Jan 2016] 

Figura 5.2.1 – Classificação de Köppen – Portugal Continental   

Para a caracterização climática recorreu-se às normais climatológicas das estações meteorológicas e 

udométricas mais próximas da área em análise e que se identificam no capítulo seguinte. 
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5.2.2 – Estações Climatológicas e Udométricas  

As estações climáticas consideradas foram a estação climatológica de Dunas de Mira e de Montemor-

o-Velho. São apresentados igualmente os gráficos de temperatura das estações climatológicas de 

Coimbra e Aveiro (dados provisórios de 1981 – 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     S/ escala  

Fonte: INMG, Rede Climatológica Global 

 

                                                                                                                     

Figura 5.2.2 – Localização das estações climatológicas 

A localização geográfica das estações relativamente ao projeto permite a utilização dos seus valores 

para a análise climática da área em estudo.  

Os elementos climáticos considerados são a temperatura do ar, precipitação, evaporação, humidade, 

insolação, nevoeiro e ventos. 

5.2.2 – Caracterização Climática 

De uma forma geral, a região Centro Oeste e Noroeste de Portugal é uma região onde a natureza 

atlântica do clima se revela com maior vigor. 

Os gráficos que se seguem são construídos com base nos resultados mais recentes (1981-2010), e 

refletem as variações das temperaturas médias nas estações de Coimbra e de Aveiro. 

 

Área onde se insere o projeto 

          Estação Climatológica – Dunas de Mira  

Altitude: 14 m  

Latitude: 40º27’ 

Longitude:8º45’ 

            Estação Climatológica – Montemor-o-Velho     

Altitude: 15 m  

Latitude: 40º11´ 

Longitude:8º43’ 
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Na estação de Coimbra a temperatura 

média mensal varia entre os 10°C no 

mês de janeiro e os 20°C nos meses de 

julho e agosto.  

 

 

 

 

Figura 5.2.3 – Gráfico termopluviométrico – Estação de Coimbra  

Na estação de Aveiro a temperatura 

média mais baixa ocorre entre 

dezembro e janeiro, tal como em 

Coimbra. Os meses mais quentes são 

igualmente julho e agosto, embora 

ligeiramente abaixo do 20°C, o que 

revela uma maior influência 

Atlântica, devido à maior 

proximidade à linha de costa. 

 

Figura 5.2.4 – Gráfico termopluviométrico – Estação de Aveiro 

Temperatura do Ar, Precipitação e Evaporação   

A temperatura média anual registada na Estação 

Climatológica de Dunas de Mira é de 14,3°C, sendo 

a temperatura média mínima de 9,2°C, e a média 

máxima de 19,5°C em julho e agosto. A amplitude 

térmica média de 10,3°C.  

As temperaturas médias mínimas e máximas 

registadas nesta estação são, respetivamente, 4,8°C, 

no mês de dezembro, e de 24,2°C, em julho e agosto. 

Os valores mínimos e máximos absolutos são de -

6,1°C, em fevereiro, e de 38,8°C, em agosto. 

Anualmente, o número de dias com temperatura 

máxima superior a 25,0°C é de 41,5 dias. O número 

de dias com temperaturas inferiores a 0°C é 14,8 

dias. 

Figura 5.2.5 – Gráfico termopluviométrico – Dunas Mira 
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Em termos de precipitação, a precipitação média anual é 917,0 mm. Os meses de maior precipitação 

são coincidentes com as estações do Outono e Inverno, sendo o mês mais chuvoso o mês de janeiro 

com 131,1 mm. O número de dias com precipitação superior a 10 mm é 31,5 dias. O mês seco 

corresponde ao mês de julho. A evaporação média anual é de 822,9 mm. 

Na estação climatológica Montemor-o-Velho a 

temperatura média é de 14,8°C e as temperaturas 

médias mínimas e máximas médias mensais 

atingem valores de 9,9°C e 19,8°C, respetivamente. 

A amplitude térmica média de 9,9°C.  

A temperatura máxima 39,4°C regista-se em agosto 

e a temperatura mínima de -6,0°C em janeiro.  

 O número de dias com temperatura máxima 

superior a 25,0°C é de 55,1. O número de dias com 

temperaturas inferiores a 0°C é 11,1 dias. 

Figura 5.2.6 – Gráfico termopluviométrico – Estação de Montemor-o-Velho  

Em termos de precipitação, a precipitação média anual é 913,8 mm. Os meses de maior precipitação 

são coincidentes com as estações do Outono e Inverno, sendo o mês mais chuvoso o mês de janeiro 

com 129,3 mm. O número de dias com precipitação superior a 10 mm é 30,7 dias. Os meses secos 

correspondem aos meses de julho e agosto. A evaporação média anual é de 1158,6 mm, o que revela 

deficit hídrico moderado. 

Humidade  

A humidade relativa média do ar, registada na estação climatológica de Dunas de Mira apresenta 

valores de 89% (9:00h) e 87 % (18:00h) no mês de dezembro, o mês menos húmido é o mês de março 

com 74% e 75% respetivamente às 9:00 e às 18:00h. 

A estação de Montemor-o-Velho regista valores máximos de humidade relativa nos meses de 

dezembro e janeiro, 88% (9:00h) e 80 % (18:00h) no mês de dezembro e 88% (9:00h) e 81 % (18:00h) 

em janeiro. O mês com menor humidade relativa é abril com 76% e 05%, respetivamente às 9:00h e 

às 18:00h. 

A insolação é um fator importante a considerar num projeto, pois é responsável pela amenização de 

parâmetros como o nevoeiro e a geada e está dependente de fatores como o relevo e a orientação 

das encostas, as quais podem aumentar ou diminuir o número de horas de sol num dado local. As duas 

estações em análise não apresentam valores para este fator. 

Nevoeiro 

O número de dias com nevoeiro para as estações consideradas é de 31 dias e 8,1 dias para a estação 

de Dunas de Mira e Montemor-o-Velho, respetivamente. A diferença do número de dias entre as duas 

estações é reflexo da influência da proximidade do mar neste fator. 
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Vento 

Com base nas normais climatológicas construíram-se as rosas-dos-ventos, para as estações 

climatológicas de Dunas de Mira e de Montemor-o-Velho. 

 

 

 

                    

 

Figura 5.2.7 – R. dos Ventos – Est. Dunas de Mira       Figura 5.2.8 – R.dos Ventos – Est.deMontemor 

 Para ambas as estações verifica-se uma grande predominância dos ventos norte e em particular na 
estação de Dunas de Mira. Nesta estação a direção menos frequente é de Nordeste. As situações 
de calma são raras com uma frequência de 0,1 %. A velocidade do vento não ultrapassa os 10,5 

km/h. 

Na estação de Montemor-o-Velho a velocidade do vento é em geral superior, o que se pode dever ao 

efeito do vale do Mondego. As situações de calma são mais frequentes com 11,9% de ocorrência. 

5.2.3 – Características Locais  

Os dados das estações climatológicas corroboram o enquadramento climático inicial. Existem 

diferenças pouco significativas entre as estações climatológicas consideradas. As mais relevantes são 

a direção e velocidade do vento e a evaporação. Face à proximidade da linha de costa considera-se 

que a estação climatológica de Dunas de Mira será a que melhor espelha as condições climatéricas 

médias da área em análise. 

No Anexo 6 apresentam-se as normais climatológicas utilizadas para a caracterização da área de 

estudo. 

 



 

 
 

 

52 
 

 

5.3 – GEOLOGIA 

5.3.1 – Informação de Base  

A informação de base utilizada para a caracterização da geologia na área de análise é proveniente da 

1) Carta Geológica de Portugal Folha 19-A de 2008, à escala 1/50 000, complementada pela informação 

recolhida na respetiva notícia explicativa, 2) do Estudo das Condições Hidrogeológicas na Interface 

Água Doce-Água Salgada, na área da STOLT SEA FARM S.A. em Palheiros da Tocha – Tocha, julho de 

2011, 3) da base de dados do SNIRH, 4) da base de dados do INSAAR, 5) do Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica nº 4 e 5) do Relatório da Caracterização da Vulnerabilidade à Intrusão Marinha dos 

Sistemas Aquíferos da Região Hidrográfica do Centro, LNEC 2011. 

Nesta fase de Anteprojeto, ainda não foi realizado o estudo geológico e geotécnico, que será 

direcionado para a implantação dos novos edifícios e para a realização do novo acesso. 

Nos capítulos seguintes será apresentada a caracterização e enquadramento dos aspetos geológicos 

mais importantes, designadamente a geomorfologia, a litoestratigrafia, a hidrogeologia, os recursos 

geológicos e a sismicidade.                   

5.3.2 – Enquadramento Geomorfológico 

Morfologicamente, toda a área da carta geológica é praticamente plana de baixa altitude. As cotas 

mais elevadas são da ordem do 100 m e correspondem a zonas aplanadas do Plio- Plistócénico e estão 

integrados no extenso planalto do Jurássico de Cantanhede-Ançã e nas plataformas plio- plistócénicas 

de Murtede Cantanhede e Gordo de Meco. 

O segundo grande aplanamento vai desde a cota 90 m até 50 m e progride suavemente até à linha da 

costa, onde se enquadra a área em análise, tem início no Quaternário, de que são testemunho os 

depósitos de areias de Arazede.  

As areias eólicas intervêm de sobremaneira na cobertura destas superfícies e dão lugar à planície de 

Gândara, que é identificável em parte com a “plataforma de Cantanhede- Mira “. 

A Serra da Boa Viagem na envolvente mais distante da área de projeto é a elevação mais proeminente 

e em que se evidencia a escarpa de falha sobre a planície da Gândara. 

Na envolvente da área de análise, a rede hidrográfica instala-se sobre o manto de areias eólicas e é 

praticamente retilínea e perene, controlada pelas valas que drenam as lagoas existentes. A linha de 

água, Vala das Lagoas, drena as instalações da STOLT, como se pode constatar nos Desenhos EIA-07 E 

EIA-08. 

5.3.3 – Unidades Geológica 

A parcela em apreço localiza-se entre as unidades do Plio-plistocénico e Holocénico evidenciados nas 

areias de Gândara e mais especificamente no sistema de dunas parabólicas (dc). Na área em análise 

este tipo de dunas está mal definido, em geral são controladas por vegetação rasteira e estendem-se 

sobre zonas alagadas ou semi-pantanosas.  
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É de referir que as lagoas existentes aparentam estar instaladas nas zonas de interação entre as dunas 

recentes e as dunas mais antigas.  

 Os furos de captação de água salgada localizam-se numa zona de dunas de praia, mas não serão objeto 

de qualquer tipo de intervenção no âmbito da ampliação das atuais instalações. 

5.3.4 – Litostratigrafia  

Litoestratigraficamente, de cima para baixo, a área integra um conjunto de litologias de natureza 

detrítica, que podem ser individualizadas em três grandes unidades:” terraços fluviais e praias antigas, 

de idade pliocénica, uma sequência granodecrescente, cascalhenta, e quase sempre coberta por uma 

ou mais camadas de lodos orgânicos, conhecida por formação de base do Quaternário, manto dunar 

e aluviões modernos".   

Os depósitos da Base do Quaternário estão representados por uma "sequência granodecrescente, 

muito grosseira na base, por vezes com clastos de xistos, granitos, grauvaques e liditos, de dimensões 

superiores a 20 cm, passando, na parte superior, a areões e areias, cada vez mais finas e argilosas". 

Esta sequência é "coberta por uma ou duas camadas de lodos orgânicos, por vezes com conchas ou 

restos vegetais. ", tal como referido em Almeida et al, (2000).   

Os mesmos autores referem ainda que o manto dunar e eólico é constituído "em geral, de areias finas, 

limpas, onde a fração silto-argilosa é praticamente sempre inferior a 10%, muito bem calibradas.” 

Em quase toda a região ocorre um horizonte ferro-húmico que se localiza na zona de variação do nível 

freático e é formado por precipitados de óxidos e hidróxidos de ferro, que agregam as partículas 

arenosas, constituindo uma couraça dura, com aspeto laterítico. O conhecimento da geoquímica das 

águas captadas é da maior importância para a viabilidade da exploração da STOLT SEA FARM, pois a 

acumulação de precipitados de ferro nas guelras dos peixes conduz à sua morte. 

5.3.5 – Hidrogeologia 

5.3.5.1 - Sistemas Aquíferos  

A área em análise localiza-se na grande unidade hidrogeológica da Orla Ocidental, Figura 5.3.1. 

Os terrenos que constituem a Orla Ocidental depositaram-se numa bacia sedimentar que coincide com 

os primeiros estádios de abertura ao oceano Atlântico. Os sedimentos acumulados na zona axial 

podem chegar aos km de espessura. Esta unidade encontra-se individualizada a este do maciço 

Hespérico, unidade mais antiga, pela falha Porto – Coimbra – Tomar.  

A fracturação dominante corresponde às direções principais tardi-hercinicas e são três NNE-SSW, ENE-

SSW e NW-SE. 
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        Fonte: SNIRH                          

Figura 5.3.1 – Unidades geológicas e Sistemas Aquíferos               

Na Orla Ocidental existem vários sistemas aquíferos. A área em análise localiza-se no sistema aquífero 

quaternário de Aveiro do qual em seguida se apresenta uma breve descrição. 
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SISTEMA QUATERNÁRIO DE AVEIRO (O1)  

 

Fonte: site   SNIRH 

Figura 5.3.2 – Sistema Aquífero Quaternário Aveiro (O1) 

As formações aquíferas dominantes são os Terraços fluviais e praias antigas (Pliocénico), depósitos da 

base do Quaternário, dunas e aluviões (Quaternário). Na área em análise estamos em presença da 

litologia - dunas: areias eólicas, finas, limpas, com 10 metros de espessura; aluviões: areias com seixos 

e calhaus, com intercalações de argilas. 

Trata-se de um multiaquífero, poroso, em que o aquífero instalado nas dunas apresenta uma 

vulnerabilidade elevada a fenómenos de contaminação. Nos depósitos pliocénicos, a superfície 

piezométrica segue de perto a superfície topográfica, com escoamento dirigido para os cursos de água. 

STOLT SEA FARM 
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Na base do quaternário, os níveis situam-se acima do teto dos iodos e as oscilações sazonais são da 

ordem dos 2 metros. O aquífero dunar, o escoamento subterrâneo dá-se em direção da costa. 

 A recarga hidráulica varia entre 200 a 250 hm³/ano e as extrações são da ordem dos 180 hm³/ano. 

(Fonte: SNIRH).  

No Desenho EIA-07 apresentam-se os limites do sistema aquífero. 

5.3.5.2 - Vulnerabilidade do Sistema Aquífero 

Para caracterizar a vulnerabilidade do sistema aquífero Quaternário de Aveiro (O1) recorreu-se ao 

estudo elaborado pelo LNEC para a CCDR- Centro em 2011 e que constitui a atualização de 

caracterizações anteriores, recorrendo à metodologia de definição do índice DRASTIC, que reflete a 

maior vulnerabilidade dos aquíferos.  

Este índice DRASTIC resulta da sigla anglo-saxónica dos aspetos que entram de forma ponderada no 

seu cálculo e que são:  

 D = Profundidade do Topo do Aquífero  

 R = Recarga do Aquífero 

  A = Material do Aquífero  

 S = Tipo de Solo T = Topografia 

 I = Influência da Zona Vadosa 

 C = Condutividade Hidráulica do Aquífero 

A Classificação do cada aspeto varia de 1 a 10 e o peso atribuído de 1 a 5.  

Não está no âmbito deste EIA a apresentação da metodologia DRASTIC, pelo que apenas 

apresentaremos as conclusões que servem o objetivo da presente caracterização. 

No sistema Quaternário de Aveiro os níveis de topo do aquífero são pouco profundos, o que determina 

que para este aspeto seja atribuído um valor bastante elevado (10), em termos de recarga o valor 

também é bastante elevado devido ao facto deste estar muito dependente de fenómenos de 

infiltração direta, ver Figura 5.3.3. 
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S/escala  

Fonte: Caracterização da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos da região hidrográfica do Centro – LNEC 2011 

Figura 5.3.3 – Nível de água no Sistema Quaternário de Aveiro (O1)  

No quadro que se segue apresentam-se os valores atribuídos aos parâmetros A, I e C que são função 

da natureza geológica. 

Geologia (Carta geológica 1:50 000 A I C 

Areias eólicas (s.l.) - Areias de Gandara (s.l.): () 8 8 4 

Areias de praia (Ap) 8 8 4 

Areias de duna (Ad) 8 8 4 

Areias eólicas (Ae) 8 8 4 

Fonte: Caracterização da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos da região hidrográfica do Centro – LNEC 2011 

Quadro 5.3.1 – Valores dos parâmetros A, I e C em função da geologia (Quaternário de Aveiro) 

 

STOLT SEA FARM 



 

 
 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.4 – Caracterização dos Parâmetros A,IC ( Quaternário de Aveiro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Parâmetro Solo                                                                             Parâmetro Topografia  

Fonte: Caracterização da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos da região hidrográfica do Centro – LNEC 2011 

Figura 5.3.5 – Caracterização dos parâmetros Solo e Topografia 

 

O cálculo do DRASTIC para a área do sistema aquífero do Quaternário de Aveiro permite definir como 

as áreas mais vulneráveis (valores entre 200 e 226 – muito elevada) as zonas de dunas e areias eólicas 

e de praia que ocupam grande parte da zona sul – sudoeste. 
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Frisa-se assim a importância das características geológicas do meio como um dos principais fatores de 

variação da vulnerabilidade” [Fonte: Caracterização da vulnerabilidade à poluição dos sistemas 

aquíferos da região hidrográfica do Centro – LNEC 2011]. 

5.3.5.3 - Interface Água Doce – Água Salgada 

 Face à vulnerabilidade do aquífero presente, a análise local da interface água salgada - água doce, é 

um aspeto pertinente a considerar na avaliação a levar a cabo, dado que a demanda de água por parte 

da STOLT SEA FARM se reporta a água salgada. De salientar que os furos de captação da instalação se 

localizam na praia da Tocha na zona intertidal.   

Em termos locais, o aquífero de água doce drena para linha de costa, numa extensa área a montante 

da Praia da Tocha, e é recarregado pelo excesso do balanço hídrico, o qual apresenta volumes anuais 

importantes. As boas condições de recarga são uma consequência direta das características e da 

elevada permeabilidade dos terrenos de cobertura do Sistema Aquífero, esta origina por sua vez, a 

elevada expressão de água doce que se "perde" para o mar, e está na origem dos elevados gradientes 

piezométricos verificados a montante.  

A difusão, e especialmente a dispersão induzida pelo escoamento subterrâneo, conduz à mistura das 

águas doce e salgada, mistura essa fortemente condicionada pela heterogeneidade da formação 

aquífera, resultante quer da granulometria da formação, quer da existência de pequenas frações 

argilosas disseminadas no seio do material arenoso, as quais condicionam o escoamento vertical.   

Os elevados valores de permeabilidade, associada aos volumes importantes de precipitação, 

condicionam a espessura da zona difusa, tornando provável que o nível de água salgada se situe mais 

abaixo que o nível médio da água do mar, sendo que a descarga de água doce só se dá se, o nível desta 

for suficiente para compensar a elevada coluna de água salgada subjacente.  

A maioria dos estudos da interface água doce-água salgada, reportam situações em que o fator 

contaminante é a água salgada, intrusiva no aquífero existente do lado de terra, regra geral doce. No 

entanto, no caso em apreço o estudo realizado revelou uma situação oposta, uma vez que a captação 

que se está processar é de água salgada e não no aquífero de água doce. 

O Estudo das Condições Hidrogeológicas na Interface Água Doce-Água Salgada verificou a entrada da 

água doce, sobre todo o conjunto de captações de água salgada que constituem a origem do 

abastecimento da unidade de aquacultura existente, através do aumento do gradiente, ou da altura 

manométrica do nível freático, que ocorre nos piezómetros instalados no seio do aquífero superficial, 

doce, na interface e na cunha salina, com influência direta sobre a qualidade da água salgada a captar. 

Nesse estudo é assumido que o escoamento subterrâneo de água doce é, em toda a extensão 

abrangida, horizontal e uniforme. Tal não corresponde senão a uma simulação, pois a permanente 

extração por bombagem nos furos de captação, implicará uma forte componente vertical, mais 

"visível" nas proximidades de cada uma destas captações.  

Por outro lado, é assumido ainda, que a espessura da zona difusa (mistura de água doce-água salgada) 

resulta unicamente, quer da variação produzida pelo regime de marés, quer da recarga induzida pela 

precipitação sobre o aquífero. 
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 No âmbito desse estudo foram instalados 3 grupos de 3 piezómetros (9 no total) com o objetivo de 

controlar a qualidade da água numa determinada secção.  

 A Figura 5.3.6. ilustra o posicionamento dos piezómetros.  

                                                                                                                                                 

Figura 5.3.6 – Esquema construtivo dos piezómetros de monitorização  

Imediatamente antes de concluído cada ensaio de caudal, foi colhida uma amostra de água para 

análise físico-química.   

A partir de um conjunto de análises físico-químicas, realizadas a águas amostradas nos piezómetros 

triplos P1A, P1B, P1C, P2A, P2B, P2C, P3A, P3B e P3C, esboça-se uma breve caracterização físico-

química das águas ocorrentes.  

São águas captadas quer na interface água doce-água salgada, ou na sua proximidade, quer do lado 

das águas interiores, doces, quer ainda do lado da água do mar, salgada. 

No que respeita à mineralização das águas e, de acordo com os valores de condutividade elétrica e 

resíduo seco tem-se: [Fonte: Estudo das condições hidrogeológicas na interface água doce-água salgada, na área da 

Stolt Sea Farm S.A. em Palheiros da Tocha – tocha, julho de 2011]                                                                                                                           

- Água ligeiramente salobra nos piezómetros P2A, P2B, P2C e P3C;  

- Água salobra nos piezómetros P1A, P3A e P3B;  

- Água ligeiramente salgada no furo SB1; 

- Água salgada nos piezómetros P1B e P1C.   

5.3.5.4 - Qualidade 

A caracterização da qualidade da água subterrânea é realizada na perspetiva da proteção da qualidade 

das águas do aquífero de água doce face às atividades a instalar. Não se referencia a qualidade da água 
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salgada subterrânea captada pela STOLT, visto este ser um especto que condiciona apenas a atividade 

da aquicultura. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na envolvente da área em análise e no que se 

reporta ao sistema aquífero de água doce, recorreu-se à base de dados do SNIRH.  

No concelho de Cantanhede e na freguesia da Tocha o ponto de monitorização da qualidade mais 

próximo é o que se apesenta na Figura 5.3.7. O objetivo da qualidade é a rega. 

 

  

 

 

 

 

Sem escala 

Figura 5.3.7 – Ponto de controlo da qualidade da água subterrânea (estação 217/30) 

No ponto 217/30, em 2015, a água foi classificada na classe A1. A classificação da qualidade da água 

subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de agosto, baseando-se nos 

parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela CCDR, 

a que correspondem esquemas de tratamento tipo distintos, definidos para tornar a água apta para 

consumo humano (água potável): 

A1 — tratamento físico e desinfeção. 

Verifica-se a tendência para a melhoria da qualidade da água no ponto monitorizado.  

Relativamente a captações para abastecimento público, da consulta à base de dados do INSAAR 

verifica-se que não existem captações subterrâneas na freguesia da Tocha. 

STOLT SEA FARM 
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5.3.5.5 - Captações para Abastecimento Público e Perímetros de Proteção 

Do mesmo modo a área em análise não se encontra inserida em perímetros de proteção de captações 

subterrâneas.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ escala  

                                       Fonte: PGBRH nº 4 

Figura 5.3.8 – Localização de perímetros de proteção 

 5.3.5.6 - Outras Captações  

Para efeito do presente EIA, e por forma a focalizar a análise foi pedida à ARH – Centro o inventário 

das captações particulares existentes da freguesia da Tocha para avaliação da sua eventual afetação.   

No Desenho EIA-07 estão localizadas todas as captações particulares fornecidas pela ARH –Centro. 

ID Nome Localidade Volume Licenciado Finalidade 

1052 Furo Tocha 300,00 Rega 

2759 Furo Tocha 80,00 Rega 

4234 Furo 
Cochadas - 

Tocha 
600,00 

Atividade 

industrial 

4977 Furo Tocha 0,00 
Atividade 

industrial 

4978 Furo Tocha 0,00 
Atividade 

industrial 

5027 Furo Tocha 1700,00 Rega 

6475 Furo Tocha 600,00 Rega 

Quadro 5.3.2 – Captações particulares na freguesia da Tocha (2012-2015) 

STOLT SEA FARM 
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As captações industriais localizadas na praia da Tocha são as captações de água salgada da STOLT SEA 

FARM, que se encontram licenciadas. 

5.3.6 – Recursos Geológicos 

Na área em análise não foram identificados recursos geológicos em exploração ou áreas 

concessionadas [Fonte: AAE da revisão do PDM de Cantanhede]. 

 

5.3.7 – Sismicidade  

O Regulamento e Ações para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), para efeitos 

de quantificação da ação dos sismos, considera 

o território nacional português dividido em 

quatro zonas: A, B, C e D, segundo ordem 

decrescente de sismicidade.  

Da leitura de enquadramento da Região Centro 

no contexto nacional verifica-se que esta é a 

região cujo risco sísmico é baixo a moderado. 

 

                 Sem Escala   

                                                                                   Figura 5.3.9 – Zonamento Sísmico em Portugal 

Para intervenções mais locais torna-se necessário estudos de neotectónica e paleosismicidade no 

sentido de definir, com pormenor, eventuais áreas onde o risco sísmico possa ser mais elevado do que 

lhe é atribuído pela análise a pequena escala. Nesse sentido é de realçar a necessidade de estudo 

detalhado dos grandes alinhamentos de fraturas da Região Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Estudo 
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                                                                                                                Sem Escala 

Sismicidade da Zona Oeste-Ibérica, com base no catálogo sísmico do IGIDL e o catálogo de 1970 – 2000 do IM 

Figura 5.3.10 – Distribuição histórica de epicentros 

Para o empreendimento em apreço e na perspetiva da avaliação de impacte ambiental, a informação 

agora veiculada é relevante ao nível da conceção e dimensionamento das estruturas, porquanto não 

se prevê, que no caso de ocorrência de sismos, os danos causados nas estruturas venham a provocar 

danos no ambiente dada a natureza da atividade. 
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5.3.8 – Neotectónica 

 A Figura 5.3.11 reproduz o mapa neotectónico de 

Portugal Continental, elaborado por Cabral e 

Ribeiro (1988), que teve como critério de atividade, 

o período de 2 milhões de anos, isto é, de forma 

aproximada, o Quaternário.  

Pretende expressar as falhas em que houve 

movimentação durante o Quaternário e que, 

consequentemente, podem voltar a movimentar-

se (embora, para algumas, o período de 

recorrência possa ser muito longo). 

O conceito de neotectónica e de atividade das 

estruturas geológicas é, neste caso, bastante 

alargado, pois inclui não apenas o regime tectónico 

atual, mas também a transição para este regime, 

isto é, a passagem do Pliocénico superior para o 

Quaternário, a qual foi caracterizada por 

incremento da atividade tectónica e por 

levantamento regional generalizado. Nesta altura 

verificou-se, principalmente na zona litoral, 

rotação da tensão compressiva máxima horizontal 

de NW-SE para WNW-ESE. 

Os estudos que conduziram à elaboração deste 

mapa permitem concluir que são necessários 50 

mil a 2 milhões de anos para que, em Portugal 

Continental, se produza um sismo superficial com 

magnitude superior a 6, capaz de produzir rejeição 

na superfície topográfica com cerca de 10 metros. 

Na área de análise identifica-se uma falha provável 

com movimento vertical desconhecido. 

 

Figura 5.3.11 – Carta Neotectónica de Portugal Continental, escala 1: 1 000 000 (J. Cabral, 
A.Ribeiro, 1988) 
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5.4 – RECURSOS HÍDRICOS 

5.4.1 – Fontes de Informação  

O presente capítulo pretende caracterizar os recursos hídricos superficiais afetos à zona de 

intervenção do presente projeto, tendo em conta a sua quantidade e qualidade, bem como os seus 

usos. 

As águas subterrâneas foram abordadas na vertente da hidrogeologia.  

Para a caracterização do regime hidrológico utilizaram-se os dados do Serviço Nacional de Informação 

sobre os Recursos Hídricos (SNIRH), o Plano de Gestão da Região Hidrográfica nº 4 e a Carta Militar à 

escala 1/25 000. 

A temática em apreço tem enquadramento jurídico na Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, e no Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março. 

 A informação de base foi obtida por consulta:  

- À APA (ex: ARH – Centro);  

- Ao Site do SNIRH; 

- Ao Site INAG/ intersig / mapas interativos;  

- CM de Cantanhede / SMAS  

- Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Cantanhede  

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica nº 4 (PGRH 4) 

5.4.2 – Objetivos Ambientais  

A Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (DQA), 

transposta para a ordem jurídica nacional através da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água) 

e do Decreto-Lei nº 77/2006, de 30 de Março, estabelece que os Estados-Membros deverão proteger, 

melhorar e recuperar as massas de águas superficiais e subterrâneas com o objetivo ambiental de 

alcançar um BOM ESTADO das águas em 2015 (Artigo 4º, DQA). 

O Bom Estado das águas de superfície é o estado em que se encontra uma massa de água quando os 

seus estados ecológicos e químico são considerados como pelo menos, “BONS”. 

A nível concelhio, os objetivos encontram-se plasmados na Avaliação Estratégica da Revisão do PDM 

do concelho de Cantanhede, que são evidenciados nos quadros que se seguem. 
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Objetivo DQA 

Águas 
Zonas protegidas 

Superficiais Subterrâneas 

Evitar a deterioração do estado das massas 
de água. 

 
Proteger, melhorar e recuperar todas as 

massas de água com o objetivo de alcançar 
o bom estado químico e ecológico das 

águas. 
 

Proteger e melhorar todas as massas de 
água fortemente modificadas e artificiais 

com o objetivo de alcançar o bom potencial 
ecológico e o bom estado químico. 

 
Reduzir gradualmente a poluição 

provocada por substâncias prioritárias e 
eliminar as emissões, as descargas e as 

perdas de substâncias perigosas 
prioritárias. 

Evitar ou limitar as descargas de 
poluentes nas massas de água e 

evitar a deterioração do estado de 
todas as massas de água. 

 
Manter e alcançar o bom estado 
químico e quantitativo das águas 

garantindo o equilíbrio entre 
captações e recargas. 

 
Inverter qualquer tendência 
significativa persistente para 
aumentar a concentração de 

poluentes. 

Cumprir as normas e os 
objetivos previstos na DQA 
até 2015, exceto nos casos 

em que a legislação que 
criou as zonas protegidas 
preveja outras condições. 

Quadro 5.4.1. – Objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva Quadro da Água (DQA) 

Objetivos Avaliação Ambiental Estratégica – PDM 

Recursos Hídricos 

1- Valorização estratégica da água, através do seu planeamento e gestão 
integrados e da corresponsabilização dos atores 

2- Erradicação das fontes de poluição dos recursos hídricos – efluentes, 
fertilizantes, sistemas de drenagem desadequados, etc. 

3- Recuperação e valorização do potencial natural e paisagístico dos principais 
cursos de água – Ribeira de Ançã e Vala da Veia 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

4- Proteção das zonas de cabeceiras das linhas de água e das áreas de 
máxima infiltração; 

5- Defesa/manutenção dos leitos de cheia e estabilidade das margens das 
linhas de água; 

6- Salvaguarda das áreas de declive acentuado, de forma a evitar perdas de 
solo por erosão; 

7- Valorização do potencial paisagístico das lagoas, através da 
implementação, na sua proximidade, de projetos no âmbito do desporto e 

do recreio e lazer; 
8- Defesa da praia (preservação da bandeira azul) e valorização do seu 

potencial paisagístico através da promoção de ações de entretenimento; 
9- Defesa do sistema dunar, enquanto barreira estabilizadora do 
arrastamento e transposição de partículas indesejáveis vindas da praia 
para o interior do concelho, e salvaguarda da sua diversidade biológica; 

Quadro 5.4.2 – Objetivos ambientais estabelecidos na Avaliação Ambiental Estratégica 

5.4.3 – Enquadramento Hidrográfico 

A área em avaliação está inserida na Região Hidrográfica n.º 4, a qual engloba as bacias hidrográficas 

do Rio Mondego, do Rio Vouga, do Rio Lis e as ribeiras da costa entre a Barrinha de Esmoriz e a foz do 

rio Lis.  



 

 
 

 

68 
 

O concelho de Cantanhede está localizado maioritariamente na bacia do Rio Vouga. Apenas a parte 

sudeste do concelho se situa na bacia hidrográfica do Rio Mondego. 

A área da bacia hidrográfica do Rio Vouga é de 3 680 km². O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca 

de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar na Barra de Aveiro. A bacia hidrográfica, é 

limitada pelos paralelos 40º15’ e 40º57’ de latitude norte e os meridianos 7º33’ e 8º48’ de longitude 

oeste. É confinada a sul pela Serra do Buçaco, que a separa da bacia do rio Mondego, e a norte pelas 

serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Serra de Freita, que a separa da bacia do rio Douro.   

A área em análise insere-se nas bacias das Ribeiras Costeiras entre o Vouga e o Mondego, que 

abrangem parcialmente os concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e 

Vagos e drenam uma área de cerca de 143 km².  

As bacias das ribeiras da costa atlântica entre o Mondego e o Lis, nos concelhos de Figueira da Foz, 
Pombal, Leiria e Marinha Grande têm uma área de 145 km². 

 

Figura 5.4.1 – Enquadramento do concelho de Cantanhede nas Bacias hidrográficas do Rio 
Mondego e do Rio Vouga 

A área em análise drena para uma linha de água costeira, denominada por Vala das Lagoas, que 
desagua diretamente no mar. 
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                                                                                               Sem Escala 

Figura 5.4.2 – Enquadramento da área de análise na rede hidrográfica  

5.4.4 – Caracterização Hidrológica  

Em seguida apresenta-se de forma resumida a caracterização hidrológica das bacias hidrográficas da 

Região Hidrográfica n.º 4, dando destaque às das Ribeiras Costeiras entre o Vouga e Mondego. 

A principal fonte de informação foi o PGRH 4. 

 Precipitação e Escoamento Superficial  

Na bacia hidrográfica das Ribeiras Costeiras entre o Vouga e Mondego verifica-se que face ao 

diferencial entre a precipitação e o escoamento superficial, a infiltração é significativa, o que está de 

acordo com a natureza litológica e geológica (areias de dunas e solos pzodolizados). 

Bacia Hidrográfica 
Área 

(Km 2) 

Precipitação anual 

Média (mm) 

Escoamento anual 

médio (mm) 

Mondego 6 659 1054 571 

Vouga 3 680 1082 707 

Lis 850 989 377 

Rib. Costeiras entre 

Vouga e Mondego 
145 896 376 

Rib. Costeiras entre 

Mondego e Lis 
138 885 340 

Fonte: PGRH n.º4 

Quadro 5.4.3 – Precipitação média anual e escoamento médio anual nas bacias hidrográficas da 
Região Hidrográfica nº 4 

 Áreas inundáveis 

O concelho de Cantanhede é recortado por uma rede hidrográfica com linhas de água de baixa 

magnitude, vales largos e declives pouco acentuados. Assim, a configuração da rede hidrográfica e a 

sobreposição da infiltração face ao escoamento superficial determinam que esta apresente um risco 

muito diminuto a riscos de inundação, não existindo registos históricos de cheias com impactes 

significativos. A Figura 5.4.3 atesta essa realidade. 
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 Fonte: AAE da 1ªREVISÃO DO PDM DE CANTANHEDE (Maio 2015) 

Figura 5.4.3 – Zonas Inundáveis - Concelho de Cantanhede 

5.4.5 – Rede Hidrográfica Local  

As instalações da STOLT SEA FARM possuem licença de descarga (TURH) para uma linha de água 

afluente à Vala das Lagoas que passa no limite norte da parcela, praticamente junto à foz.  

No Desenho EIA-08 estão representadas as linhas de água referenciadas.  

A Vala das Lagoas é uma linha de água artificializada, que drena a Lagoa dos Teixoeiros e a Lagoa da 

Salgueira. 

Estas lagoas de água doce e os charcos mediterrânicos temporários constituem um habitat prioritário 

(3170). Estas têm elevado valor ecológico enquanto área de repouso e alimentação de aves migradoras 

e invernantes. 

A Lagoa dos Teixoeiros ou da Mata pertence ao concelho 

de Cantanhede (freguesia da Tocha), e possui uma área de 

cerca de 7 hectares.   

A lagoa da Salgueira reparte-se por dois municípios, o de 

Cantanhede (freguesia da Tocha) e o de Figueira da Foz 

(freguesia do Bom Sucesso), e tem uma área de cerca de 5 

hectares. Ambas estão inseridas no Sítio "Dunas de Mira, 

Gândaras e Gafanhas" da Rede Natura 2000. 

 

 

STOLT SEA FARM  
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 A Vala das Lagoas tem o seu regime de escoamento dependente deste sistema de lagoas. Em geral a 

Vala apresenta-se sem água na época seca, quando o nível das lagoas se reduz significativamente. Na 

Figura 5.4.4 é evidenciada a referida linha de água.  

 

Sem Escala 

Figura 5.4.4 –  Linha de água Vala das Lagoas 

 

Sem Escala 

Figura 5.4.5 –  Vala das Lagoas e Ribeira das Lavradias na envolvente imediata da STOLT SEA FARM 

Em seguida apresenta-se o levantamento fotográfico em vários troços da Vala das Lagoas. 
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Troço onde a EN 335-1 intercepta a linha de água – Vala das 

Lagoas - Montante da STOLT SEA FARM   

 

 

Intervenção no leito  

Regularização de caudal  

 

 

 

 

 

Margem regularizada   

 

 

 

 

 

Ocupação do solo  

 

 

 

 

 

 

Ocupação do solo 

envolvente predominante 
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Troço - Ribeira das Lavradias afluente da Vala das Lagoas - 

Envolvente da descarga e descarga  

 

Linha de água  

afluente à Vala  

das Lagoas, 

 montante da 

 descarga  

 

 

 

Interceção com  

Caminho florestal, 

montante da  

descarga  

 

 

 

 

 

Descarga da SOLT 

SEA FARM 
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Troço - Linha de água - Ribeira das Lavradias - Jusante da 

descarga  

 

Imediatamente  

a jusante da  

descarga 

 

 

 

 

 

 

Vala das Lagoas  

Foz – Praia da Tocha  

 

 

 

 

 

Na maior parte da sua extensão a galeria ripícola é inexistente ou foi substituída por infestantes. 

Este aspeto é abordado com maior detalhe no Capítulo 5.6 – Ecologia. 

5.4.6 – Qualidade da Água  

5.4.6.1 - Estações de Monitorização da Qualidade da Água  

Na linha afluente à Vala das Lagoas não existem estações de monitorização da qualidade da água 

pertencentes à rede nacional. As estações existentes são relativas à bacia do rio Vouga. 

No município de Cantanhede existe apenas uma estação de monitorização da qualidade da água, que 

se localiza na bacia do Rio Mondego e bastante afastada da área de análise, Figura 5.4.6. 

As análises disponíveis nos cursos de água superficial permitem a classificação da qualidade da água 

para usos múltiplos. São consideradas cinco classes:  

4 
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A – Excelente: águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer 

potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade  

B – Boa: águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer 

potencialmente todas as utilizações  

C – Razoável: águas com qualidade aceitável, suficiente param irrigação, usos industriais e produção 

de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos 

exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto  

D – Má: águas com qualidade de medíocre, apenas potencialmente aptas param irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória  

E – Muito Má: águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos 

 

Figura 5.4.6 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água 

A estação 12F/06 está localizada na Ribeira de Ançã ou de Outil e é um afluente do Rio Mondego. 

Apresentou entre 2004 e 2011 classificação entre B – Boa a C- Razoável, sendo que os parâmetros que 

contribuíram para a redução da qualidade foram essencialmente o oxigénio dissolvido e o azoto 

amoniacal, o que pode revelar alguma contribuição de sector agropecuário. 

Dada a distância e a disparidade dos usos envolventes e atividade presente, entre a área em análise e 

a envolvente da estação 12F/06, não se considera adequado extrapolar os dados relativos a esta 

estação. 

5.4.6.2 - Fontes de Poluição 

As principais fontes de poluição que podem contribuir para a degradação da qualidade das águas 

superficiais no concelho de Cantanhede e na freguesa da Tocha são as indicadas no Quadro 5.4.4, 
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distinguindo-se as que contribuem efetivamente para a degradação da qualidade da água e as que por 

via de alteração das condições atuais ou por ocorrência de cenários não previstos poderão contribuir 

para a degradação das águas superficiais.  

Fontes de 
Poluição 

Concelho de Cantanhede Freguesia da Tocha e Localidade de Palheiros da Tocha 

Atividade 
agrícola e 

agropecuária 

É uma fonte efetiva de degradação 
da qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas ao nível do 
concelho 

Sem particular incidência na freguesia da Tocha e em 
Palheiros da Tocha, pois a ocupação do solo é 

predominantemente florestal. 

Atividade 
industrial 

É uma potencial fonte de 
degradação. As indústrias possuem 

sistemas de tratamento próprios 
ou licença de descargas 

enquadradas por regulamento. 

Zona Industrial da Tocha, fonte de poluição. (ver foto) 

Linha de água diretamente afetada – Vala das Lagoas 

Descargas de 
efluentes não 

licenciadas 

É uma fonte efetiva de degradação 
da qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas ao nível do 
concelho. 

Pouco relevante. A ocupação urbana está concentrada 
nas localidades. 

Escorrências da 
rede rodoviária 

 

É uma fonte efetiva de poluição, 
sendo as principais contribuições 

da EN 109, da A17 e A1. 

Em caso de acidente a fonte 
poluente pode revelar-se muito 

significativa. 

A partir do cruzamento da ER 335-1 para a Zona industrial 
pouco relevante. 

Descargas de 
sistemas de 
tratamento 

Fonte potencial de poluição caso 
os sistemas de tratamento estejam 
subdimensionados ou operados de 

forma inadequada. 

Fonte potencial – ETAR Municipal da Tocha 

Historicamente o efluente final da ETAR tem cumprido os 
Valores Limite de Emissão. 

São recorrentes os sinais visuais de descargas poluentes 
na linha de água Vala das Lagoas com origem a montante 

da ER 335-1. 

ETARI – STOLT SEA FARM  

Fonte potencial – Historicamente o efluente tem 
concentrações nos parâmetros monitorizados muito 
inferiores ao VLE. Não se revelando até à data como 

fonte de poluição do meio hídrico. 

Quadro 5.4.4 – Identificação de fontes de poluição hídrica no concelho de Cantanhede 
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                     ETAR da Zona Industrial da Tocha  

 

Pese embora a situação referenciada, a informação patente do PGRH n.º 4, que identifica as cargas 

poluentes descarregadas por ETAR nas diferentes bacias da RH n.º 4, revela que a carga poluente 

aduzida à bacia das Ribeiras Costeiras é bastante inferior à das bacias do Rio Mondego e do rio Vouga 

(Quadro 5.4.5). 

Bacia SST (ton/ano) CBO5(ton/ano) CQO(ton/ano) 

Vouga 1931 1561 5520 

Mondego 1682 1589 4979 

Lis 408 89 262 

Costeiras entre 
Mondego e Lis 

17 6 13 

Costeiras entre 
Vouga e 

Mondego 
26 23 18 

Fonte: PGRH4 

Quadro 5.4.5- Cargas poluentes afluentes às bacias da RH n-º 4 

A título de exemplo fazendo o rácio da carga em CBO5 com a área da cada sub-bacia, a bacia do rio 

Vouga é a que apresenta um maior rácio de carga poluente por km2, 0,42 (ton/ano) /km2, seguida da 

bacia do rio Mondego com 0,23 (ton/ano) /km2. O rácio obtido para a bacia das Ribeiras Costeiras 

entre o Vouga e Mondego é de 0,15(ton /ano) /km2. 
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No Quadro 5.4.6. apresentam-se as cargas poluentes diretamente descarregadas em cada bacia 

hidrográfica. 

 

 

Bacia SST (ton/ano) CBO5(ton/ano) CQO(ton/ano) 

Vouga 468 312 624 

Mondego 24 16 31 

Lis 0 0 0 

Costeiras entre 
Mondego e Lis 

0 0 0 

Costeiras entre 
Vouga e 

Mondego 
0 0 0 

Quadro 5.4.6 – Cargas poluentes descarregadas diretamente nas massas de água 

A bacia do rio Vouga é a que recebe diretamente maior carga poluente. A bacia do rio Lis e bacia das 

Ribeiras Costeiras entre o Vouga e Mondego e entre o rio Mondego e o rio Lis não recebem carga 

poluente diretamente. 

 Assim, face ao exposto, considera-se que não existem situações de poluição das águas superficiais na 

área de análise de carácter grave e crónico. 

5.4.7 – Zonas Sensíveis  

Foi realizado o levantamento da existência de zonas hídricas sensíveis ao aporte de nutrientes e 

descargas de águas residuais urbanas. Verifica-se que relativamente às massas de água superficiais rios 

e albufeiras, estas não ocorrem na área de análise.  

As instalações da STOLT SEA FARM, como já referido anteriormente, descarregam o efluente final 

tratado na Vala das Lagoas a menos de 500 m da linha de costa da Praia da Tocha. 

A Praia da Tocha completou, em 2015, 25 anos consecutivos de reconhecimento qualidade balnear e 

ambiental com a Bandeira Azul, circunstância que esteve na base da atribuição de um certificado de 

participação internacional pela entidade que gere esse processo, a Associação Bandeira Azul da Europa 

(ABAE), secção Portuguesa da Foundation for Environmental Education (FEE).  
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                                 Sem Escala                                                                                          Fonte: PGRH n.º 4 

Figura 5.4.7 – Localização das zonas sensíveis 

A qualidade das águas balneares é assim, um aspeto muito importante a observar na avaliação de 

impactes. 

5.4.8 – Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH)  

Como já referido, a STOLT SEA FARM possui Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) emitido 

nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e que autoriza a descarga de efluentes 

tratados. Foi emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente, correspondendo ao processo n.º 

ARHC.DRHL.002022013, em 30-09-2014 e é válido até 30-09-2020. O TURH é apresentado no Anexo 4. 

O volume anual de captação autorizado é 8 400 000 m3.  

Os valores limite de emissão do efluente final autorizados são os indicados no Quadro 5.4.7. 

Parâmetro VLE 

pH 6-9 

SST < 60 mg/L 

Ntotal <15 mg/L 

COT à saída <= COT à entrada + 10 mg/L 

CBO5 à saída <= CBO5 à entrada + 10 mg/L 

Ptotal <10 mg/l 

Quadro 5.4 7 – Valores limite de emissão do efluente final autorizados 

STOLT SEA FARM  
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5.4.9 – Infraestruturas   

5.4.9.1 - Sistema de Abastecimento de Água  

Desde 2002 o Sistema Municipal de Abastecimento de Água de Cantanhede é efetuado pela empresa 

Pública Municipal INOVA-EM (Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede), que 

é a entidade gestora encarregue da captação, tratamento, regularização e distribuição de água no 

concelho.  

O sistema de abastecimento de água no 

município de Cantanhede é composto por 3 

setores, Tocha, Cantanhede e Febres. O 

sistema de abastecimento é ainda composto 

por uma rede adutora, reservatórios térreos 

e reservatórios elevados, sendo que em 

alguns destes reservatórios encontram-se 

associados postos de cloragem. 

Ao nível da população servida verifica-se que 

desde 1999 que mais de 90% da população 

residente no concelho é servida pelo Sistema 

de Abastecimento de Águas.   

                                                                                                  Sem Escala 

Figura 5.4.8 – Sistema de Abastecimento de água para consumo humano  

Segundo informação da INOVA-EM, a rede Adutora - Praia da Tocha com comprimento 8 220 m entrou 

em funcionamento em 1979 e apresenta estado de conservação deficiente.  

O reservatório elevado da Tocha com capacidade de 500 m3 entrou em funcionamento em 1989 e 

serve as freguesias da Tocha e Sanguinheira, apresentando estado de conservação deficiente.  

Não existem na freguesia captações de águas superficiais para consumo humano ou qualquer outro 

tipo de uso.  

5.4.9.2 - Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais  

Desde 2002 o Sistema Municipal de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Cantanhede em 

baixa é efetuado pela empresa Pública Municipal INOVA-EM (Empresa de Desenvolvimento Económico 

e Social de Cantanhede). 

O Sistema em Alta-Cantanhede encontra-se inserido no Sistema Integrado dos Municípios da Ria, S.A. 

– SIMRIA. 

Em 2013 a área de influência da rede de drenagem de águas residuais encontrava-se praticamente 

consolidada, com a taxa de acessibilidade física ao serviço de 96%, o que pode não corresponder à taxa 

real de cobertura pelo facto de nem todos os munícipes possuírem ramal de ligação. 



 

 
 

 

81 
 

A Figura 5.4.9 ilustra o sistema de saneamento de águas residuais no concelho de Cantanhede em 

2013. 

Sem escala 

Figura 5.4.9 - Sistema de saneamento de águas residuais no concelho de Cantanhede em 2013 

A área em análise está inserida no subsistema SAR6-07 – Praia da Tocha. O sistema de tratamento da 

ETAR da Praia da Tocha é por lamas ativadas, o caudal de projeto é 250 m3/d para uma população 

equivalente de 7200 habitantes e para uma carga diária de CQO de 648 kg. O estado funcional e de 

conservação é considerado BOM [AAE- RPDM Cantanhede 2015]. 

5.4.10 – Necessidades Hídricas 

Para a aferição das necessidades hídricas na bacia das Ribeiras Costeiras entre o Vouga e Mondego 

recorreu-se à informação patente no PGRH n.º 4. 

Sub-bacia Necessidades Hídricas 

Totais 

Escoamento sobrantes Utilização dos 

recursos 

Rib. Costeiras entre 

Vouga e Mondego  

(dam3) (dam3) % 

5 437 40 587 11,8 

Fonte: PGRH Nº4 

Quadro 5.4.8 – Necessidades Hídricas na sub-bacia Ribeiras Costeiras entre o Vouga e Mondego 

 Verifica-se que no ano médio a disponibilidade hídrica na sub-bacia em apreço é muito superior às 

necessidades das atividades presentes. 
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5.5 – SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO 

5.5.1 – Metodologia 

A caracterização dos solos consistiu na identificação das unidades pedológicas e das características 

físico-químicas e biológicas dos solos ocorrentes na área de estudo, por forma a avaliar o seu valor e 

aptidão agrícola.  

Esta caracterização foi baseada na cartografia publicada pela DGADR – Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, uma vez que se encontra publicada a carta complementar dos solos, folha 

217, escala 1/25 000, para a área de estudo, e também na respetiva notícia explicativa. 

Foi também consultado o Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Cantanhede, no sentido de 

recolher informação relativa aos solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

O Desenho EIA-09 serve de apoio à caracterização efetuada neste descritor, sendo apresentado o 

extrato da carta complementar dos solos, folha 217, com a localização do projeto em estudo. 

A caracterização da componente dos solos tem como objetivos fundamentais: 

 Identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes; 

 Identificação da aptidão agrícola dos solos; 

 Identificação do grau de vulnerabilidade dos solos. 

 Ocupação e uso efetivo dos solos. 

5.5.2 – Identificação e Caraterização das Unidades Pedológicas 

A classificação e caracterização morfológica dos solos foram efetuadas com base na classificação 

adaptada pelo SROA (Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário). 

No Desenho EIA-09 são apresentadas as unidades pedológicas na área de estudo. 

Da análise do referido desenho verifica-se o seguinte: 
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Zona do projeto Unidade Pedológica 

Captações de água 

existentes e que não vão 

ser alvo de alterações 

Área Social 

Edificações existentes 70 % de Solos Incipientes - Regossolos Psamíticos, 

Normais, não húmidos + 30% de Solos Incipientes - 

Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos 

cultivados 
Edificações previstas 

 Quadro 5.5.1 – Unidades pedológicas na área de estudo 

Os Regossolos Psamíticos são solos de textura extremamente ligeira constituídos por materiais 

detríticos arenosos mais ou menos grosseiros. Têm baixo teor de matéria orgânica e possuem elevada 

permeabilidade. A relação C/N é relativamente elevada, sobretudo devido ao baixo teor de azoto. Uma 

vez que escasseiam os colóides, a capacidade de troca catiónica é muito ou extremamente baixa. O pH 

é moderadamente ácido e o grau de saturação é sempre superior à 60. A pobreza mineralógica das 

areias destes solos é extrema. 

Trata-se de solos de nulo ou muito fraco desenvolvimento de perfil, existindo apenas, no máximo, a 

diferenciação dum horizonte A1 de relativamente baixa acumulação de matéria orgânica. A fraca 

vegetação que, em condições naturais os cobre e a pobreza mineralógica da sua parte mineral 

contribuem também para a sua limitada diferenciação. 

Compõem-se de duas famílias: Regossolos Psamíticos não húmidos (Rg) e Regossolos Psamíticos 

húmidos cultivados (Rgc).  

Os Regossolos Psamíticos não húmidos (Rg) são solos arenosos, sem estrutura, não aderentes, não 

plásticos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada diferenciados, possuindo, quando 

muito, um delgado horizonte A1 com pequena acumulação de matéria orgânica. Incluem as areias de 

dunas e de outras formações geológicas mais antigas, em geral cobertas por fraca vegetação xerófita.  

Os Regossolos Psamíticos húmidos cultivados (Rgc) são solos em que o lençol  freático se encontra a 

menos de um metro de profundidade durante a maior parte do ano; apresentam, por ação das 

culturas, um horizonte superficial normalmente com maior percentagem de matéria orgânica e mais 

espesso do que os não húmidos e ainda características de redução nas camadas inferiores do perfil, 

nem sempre nítidas devido ao baixo teor de ferro não só dos materiais orgânicos e minerais do solo 

mas também das águas subterrâneas. A sua topografia é, natural ou artificialmente, plana. 
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Figura 5.5.1 – Solos da área de estudo 

5.5.3 – Identificação da Aptidão Agrícola dos Solos 

A aptidão agrícola de um determinado tipo de solo está em estreita ligação com a topografia e a 

presença de linhas de água na zona, uma vez que estes fatores induzem a formação de agrupamentos 

pedológicos com considerável produtividade. 

Os solos com aptidão agrícola localizam-se principalmente junto às linhas de água e podem ser 

classificados como solos de Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na área de estudo não se identificaram 

manchas de RAN. 

Na figura seguinte é apresentado o extrato da Carta de Capacidade de Uso do Solo do Plano de Gestão 

das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4 com a 

indicação da área de estudo.  
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                                               Área de estudo                                                                                            Sem Escala 

 

 Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis 

integradas na Região Hidrográfica 4 – Abril de 2011 

Figura 5.5.2 – Capacidade de uso do solo da área de estudo 

De acordo com a Figura 5.5.2, os solos que caracterizam a área de intervenção, apresentam uma 

capacidade de uso do solo de classe F, que integra os solos que apresentam boas características para 

a prática de atividades florestais e baixa qualidade agrícola.  

5.5.4 – Identificação do Grau de Vulnerabilidade dos Solos 

Quanto à vulnerabilidade à poluição, os solos Regossolos Psamíticos apresentam capacidade de troca 

catiónica extremamente baixa, o que lhes confere uma capacidade de retenção de poluentes muito 

reduzida. Este será um fator importante a ter em conta, uma vez que este tipo de solo permite a 

“passagem” de poluentes para as camadas subjacentes. Esta característica aliada à permeabilidade 

elevada destes solos, torna os aquíferos existentes muito vulneráveis à poluição. 

Relativamente à erosão, devido à sua textura ser predominantemente arenosa, os solos Regossolos 

Psamíticos podem ser facilmente erodidos, principalmente, quando ocorrem em terrenos declivosos, 

o que não se verifica na área de estudo, uma vez que o terreno do projeto é relativamente plano. 

5.5.5 – Uso Atual dos Solos 

A análise apresentada baseia-se na informação constante na Carta Militar (Folha n.º 217), 

complementada com a recolha e análise de bibliografia diversa, nomeadamente o Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4 e o relatório 

ambiental final da avaliação ambiental estratégica da 1ª revisão do PDM de Cantanhede, e com a 
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recolha de informações nas visitas de campo efetuadas. 

Na figura seguinte é apresentado o extrato da Carta de Ocupação do Solo do Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4 com a 

indicação da área de estudo.  

 

                                                                         Área de estudo                                                              Sem Escala 

 

Fonte: Carta de Ocupação do Solo do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integradas na 

Região Hidrográfica 4 – Abril de 2011 

Figura 5.5.3 – Ocupação do solo da área de estudo 

Como se pode observar na figura anterior, a área de estudo integra-se numa zona de tecido urbano 

descontínuo, sendo a sua envolvente caracterizada por zonas de florestas de resinosas e mistas. 
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No Desenho EIA-09 é apresentada a ocupação do solo no interior dos limites das instalações da STOLT 

SEA FARM, cuja informação é sistematizada no Quadro 5.5.2, designadamente a respetiva área e a sua 

percentagem relativamente à área total do terreno. 

Tipo de Ocupação do Solo Área Afetada (m2) % de Área Total Afetada  

Áreas de Pinhal + Acacial 30 976 12,1 

Áreas de Pinhal 101 579 39,8 

Valas de Escoamento e Galeria 

Ripícola Degradada 
22 319 8,7 

Areal (dunas) 16 640 6,5 

Áreas de Vegetação Rasteira 30 442 11,9 

Areal (praia) 17 267 6,8 

Vias de Circulação e Caminhos 9 020 3,5 

Edifícios de Indústria e 

Infraestruturas 
27 265 10,7 

Quadro 5.5.2 – Áreas afetadas consoante o tipo de ocupação de solos 

Analisando os elementos anteriores, constata-se que no interior dos limites das instalações da STOLT 

SEA FARM existem diversos tipos de usos, predominando a zona de pinhal. Destaca-se também a 

existência de linhas de água em que a respetiva galeria ripícola se encontra muito degradada, não 

tendo qualquer valor ecológico. Para além dos referidos usos, identificaram-se também zonas 

urbanizadas que correspondem aos edifícios, infraestruturas e caminhos da instalação de aquicultura.  

De acordo com Parecer 33633/2015/DPAI/DAA do ICNF, apresentado no Anexo 2, a parcela 

caracteriza-se, quando ao coberto florestal do solo, pela presença dispersa de povoamento pioneiro 

de Pinheiro bravo em fase de Alto-fuste em continuidade com uma mancha extensa de povoamento 

proveniente de regeneração natural de Pinheiro bravo em fase de Bastio e que constituem áreas da 

Mata Nacional das Dunas de Quiaios e Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira.  

Em seguida apresenta-se o levantamento fotográfico realizado na área em estudo e a indicação da 

orientação das fotografias. 



 

 
 

 

88 
 

 

                                       Limite do terreno das instalações da STOLT SEA FARM                                         Sem Escala                                                                                                                               

Figura 5.5.4 – Localização do levantamento fotográfico realizado 

 

 

 

 
Fotografia 1 – Vista para sudoeste na zona do 

limite sul – Habitações 

 
Fotografia 2 – Vista para sul na zona do  

limite sul – Habitações 

  

F1 
F2 

F3 

F7 

F9 

F12 F4 

F5 

F11 

F6 

F8 

F10 



 

 
 

 

89 
 

 
 

Fotografia 3 – Vista para oeste a partir do interior 
– Pinheiro bravo e acácias 

 
 

Fotografia 4 – Vista para oeste a partir do interior 
– Pinheiro bravo e acácias 

 

 
 

Fotografia 5 – Vista para a zona de ampliação a 
partir do interior – Pinheiro bravo e vegetação 

rasteira 

 

 
 

Fotografia 6 – Vista para sudeste a partir do 
interior – Pinhal 

 
 

Fotografia 7 – Vista para nordeste a partir do 
interior – ETAR (lagoa) e zona de pinhal 

 
 

Fotografia 8 – Vista para norte a partir do interior – 
ETAR desativada lagoa) e zona de acácias 
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Fotografia 9 – Vista para norte a partir do interior 
– acácias 

 
 

Fotografia 10 – Vista para norte a partir do interior 
– acácias 

 

 
 

Fotografia 11 – Vista para a zona de ampliação a 
partir do interior – Pinheiro bravo e vegetação 

rasteira 
 

 

 
 

Fotografia 12 – Vista para a zona de ampliação a 
partir do interior – Pinheiro bravo e vegetação 

rasteira 
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5.6 – ECOLOGIA 

5.6.1 – Objetivos Ambientais 

Neste descritor pretende caraterizar-se os sistemas ecológicos presentes e eventualmente afetados 

pelo projeto, nas suas componentes de flora e vegetação e fauna, com enfoque tanto nas comunidades 

caraterizadoras locais, como nos habitats ou espécies de maior sensibilidade ou interesse 

conservacionista. 

Os objetivos ambientais fundamentais, do ponto de vista da ecologia, no âmbito da análise de um 

projeto, referem-se a: 

 Conservação da biodiversidade autóctone atual, o que implica a manutenção de 

disponibilidade de habitats e de recursos; 

 Conservação e monitorização dos valores de maior importância conservacionista; 

 Proporcionar condições que permitam a sustentabilidade das comunidades presentes. 

5.6.2 – Aspetos Metodológicos 

5.6.2.1 - Caraterização Geral da Área de Projeto 

A metodologia adaptada consiste numa sequência interativa de passos: 

 Caraterização da área de projeto – reconhecimento no terreno das instalações e da área 

exterior concessionada à STOLT SEA FARM (SSF); 

 Consideração do potencial dos ecossistemas presentes através do cruzamento das 

observações efetuadas e do conhecimento existente em termos regionais (por consulta de 

trabalhos e estudos realizados); 

 Identificação de eventuais áreas sensíveis dentro da área de projeto; 

 Análise de estudos existentes sobre compatibilização das atividades pretendidas e a 

conservação dos ecossistemas naturais; 

 Elaboração de propostas que visem a Gestão dos Biossistemas, de acordo com os objetivos 

propostos (conservação de biodiversidade e das áreas sensíveis e promoção de condições de 

sustentabilidade), através da minimização de impactes negativos e da potenciação de 

impactes positivos decorrentes do projeto. 

O reconhecimento de campo teve por base cartográfica planos das instalações e de projeto da STOLT 

SEA FARM (às escalas 1:1.500 e 1:2.000), a delimitação da área de projeto sobre ortofotomapas atuais 

e sobre a carta militar do IGeoE à escala 1:25.000 (carta n.º 217). 

O trabalho de campo decorreu entre o final do mês de fevereiro e o início do mês de março de 2016. 

Esta época de campo foi favorável ao reconhecimento de várias espécies florísticas e faunísticas, 

apesar de um estreito período de amostragem não refletir por si só a composição e dinâmica das 

comunidades presentes. Neste sentido foram consultados trabalhos e estudos disponíveis referentes 

à área de projeto. Sempre que possível, a análise da presença potencial das espécies teve em conta a 

existência de informação especializada para a área de inserção de projeto, nomeadamente, para a 

quadrícula UTM NE16 (decaquilométrica), em que a área de projeto se insere (informação disponível 
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por exemplo nos Atlas de Anfíbios, Répteis e Aves e de alguma informação disponibilizada pelo ICNF 

relativamente a Flora e Mamíferos). 

Para apoio à análise deste descritor foram elaborados os Desenhos EIA-10 e EIA-11. 

5.6.2.2 - Flora e Vegetação 

A flora e vegetação foi caraterizada através da identificação de unidades de vegetação presentes, 

diferenciadas através de caraterísticas ecológicas e estruturais. A cada tipo estrutural de comunidade 

vegetal podem corresponder uma ou mais associações fitossociológicas. No entanto, não se pretendeu 

uma abordagem fitossociológica e florística exaustiva, mas o reconhecimento das comunidades mais 

representativas dentro da propriedade, das comunidades ecologicamente diferenciadas ou de 

comunidades com maior relevo em termos conservacionista. Neste âmbito, o reconhecimento no 

terreno teve particular atenção na deteção de espécies bioindicadoras e caraterísticas das potenciais 

comunidades e habitats referenciados na Diretiva Habitats (Associação Lusitana de Fitossociologia 

[ALFA], 2005). 

A identificação dos taxa foi realizada em campo e em gabinete, com o apoio de Floras: Flora Iberica 

(Castroviejo et al., 1986-2010), da Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984; Franco & Rocha Afonso, 

1994, 1998, 2003) ou da consulta do site elaborado pela Sociedade Portuguesa de Botânica - Flora-On 

(http://www.flora-on.pt). A nomenclatura das plantas vasculares está de acordo com a Checklist da 

Flora de Portugal (Sequeira et al., 2011). 

5.6.2.3 - Fauna 

A caraterização geral das comunidades faunísticas teve por base a observação direta no terreno, a 

recolha de informação existente e a análise dos biótopos disponíveis. 

A inventariação do elenco íctico baseou-se essencialmente em pesquisa bibliográfica para as bacias 

hidrográficas que enquadram a área de estudo: Ribeiro et al. (2007); Petronilho (2001), ICNB (2004). 

Os grupos de anfíbios e répteis foram alvo de prospeção direta ao longo dos habitats disponíveis por 

observação do terreno e escuta. Foram analisadas as presenças conhecidas através de Loureiro et al., 

(2008), Cabral et al. (2005), Malkmus (2004), ICNB (2004) e Petronilho (2001). 

A inventariação de aves é feita por observação direta no terreno (incluindo escutas de pios ou cantos). 

Foi acrescida, mediante análise, a informação correspondente às áreas de distribuição e de utilização 

de habitats disponíveis para a área de enquadramento do estudo (Equipa Atlas (2008), ICNB (2006), 

Costa et al. (2003)). 

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 

ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo indica-se também, e numa escala regional, a sua 

fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Utilizaram-se os seguintes critérios 

para a definição da fenologia de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et 

al. 2005): 

 Espécie residente reprodutora (Res) – espécie que ocorre durante todo o ano e que se 

reproduz na área; 

http://www.flora-on.pt/
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 Espécie migradora reprodutora (MigRep) – espécie que chega no início da Primavera e se 

encontra presente até meados do Verão, reproduzindo-se na área; 

 Espécie visitante (Vis) – espécie que ocorre durante a passagem migratória, sobretudo no início 

da Primavera (Março e Abril) e do Outono (Setembro e Outubro) ou apenas num destes 

períodos; 

 Espécie ocasional (Oc) – espécie de ocorrência acidental ou esporádica no território português.   

A inventariação da mamofauna baseia-se na observação de indícios de presença como pegadas, 

dejetos ou latrinas, presença de tocas, entre outros, pois estas espécies são, na generalidade, pouco 

conspícuas e de atividade noturna, o que dificulta a sua observação direta. Tal como para os restantes 

grupos foram considerados os elementos provenientes de “atlas” e trabalhos de investigação que 

abrangessem a região de inserção da área de estudo (Loureiro et al. (2012), Cabral et al. (2005), ICNB 

(2004), Petronilho (2001), ICN-CBA (1999), Palmeirim e Rodrigues (1992). 

5.6.2.4 - Instrumentos de Proteção ou Valorização de Espécies e Habitats 

Como instrumentos legais de valorização das espécies e dos habitats destacam-se as diretivas 

comunitárias e convenções internacionais que Portugal subscreveu: Diretivas Aves e Habitats (reunidas 

no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, atualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro), 

Convenções de Berna, relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa 

(ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro), de Bona, sobre a Conservação das Espécies 

Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro) 

e CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção (aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 50/80, de 23 de julho). 

A Diretiva Habitats tem como principais objetivos contribuir para assegurar a conservação dos habitats 

naturais (Anexo I) e de espécies da flora e da fauna selvagens considerados ameaçados no território da 

União Europeia (Anexo II), com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves). Estabelece ainda um 

regime de proteção estrito das espécies selvagens constantes do seu Anexo IV, que identifica as 

espécies da fauna e flora selvagens que requerem uma proteção rigorosa, mesmo fora das áreas que 

integram a Rede Natura 2000. No Anexo V figuram as espécies de interesse comunitário cuja captura 

na natureza e exploração pode ser objeto de medidas de gestão. 

A Diretiva Aves diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no 

estado selvagem no território europeu dos Estados Membros ao qual é aplicável o Tratado. Tem por 

objeto a proteção, a gestão e o controlo dessas espécies e regula a sua exploração. Inclui uma lista com 

espécies de aves que, conjuntamente com as espécies migradoras de ocorrência regular, requerem a 

designação de Zonas de Proteção Especial (ZPE), isto é, as espécies para as quais cada Estado-Membro 

da União Europeia deverá classificar as extensões e os habitats do seu território que se revelem de 

maior importância para a sua conservação (Anexo I). 

Relativamente à Flora, refere-se ainda o Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de maio, com alteração pelo 

Decreto-Lei nº 55/04, de 30 de Junho, que estabelecem medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira. 

Sem estatuto legal, mas de relevo para a análise das espécies foi consultada a Listagem de Plantas a 

Proteger em Portugal Continental (Dray, 1985) e as referências de endemismos constantes da Checklist 

da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira) (Sequeira et al., 2011). 
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Relativamente à fauna recorreu-se ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 
As categorias de ameaça em Portugal adotam as categorias de ameaça estabelecidas pela UICN 
(International Union for Conservation of Nature): 

 Extinto (EX) – Extinct – Quando não restam dúvidas que o último indivíduo morreu; 

 Extinto na Natureza (EW) Extinct in the Wild – Quando a espécie é dada como apenas 

sobrevivente como cultivo, cativeiro ou como populações naturalizadas fora da sua anterior 

área de distribuição; 

 Criticamente em Perigo (CR) – Critically Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de 

extinção na natureza extremamente elevado; 

 Em Perigo (EN) – Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza 

muito elevado; 

 Vulnerável (VU) – Vulnerable – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza 

elevado; 

 Quase Ameaçado (NT) – Near Threatened – Uma espécie que não se qualifica atualmente como 

nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo, no entanto, 

provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo; 

 Pouco Preocupante (LC) – Least Concerned – Não se qualifica atualmente em nenhuma das 

categorias de ameaça mencionadas. Taxa de distribuição ampla e abundante são incluídos 

nesta categoria. 

 Informação Insuficiente (DD) – Data Deficient – Quando não há informação adequada para 

fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção com base na sua distribuição 

e/ou estatuto da população; 

 Não Avaliado (NE) – Not Evaluated – Quando não foi avaliado pelos presentes critérios. 

De importância internacional reconhecida, foram também consideradas espécies com uma 

distribuição geográfica localizada ou restrita na Europa (endemismos nacionais, ibéricos ou para-

endemismos) e as classificações SPEC (Species of European Conservation Concern) e IBA (Important 

Bird Areas), realizadas pela Birdlife International, que refletem espécies de aves e áreas importantes 

para aves de interesse conservacionista a nível europeu (Costa et al. 2003; BirdLife Internacional, 

2004). 

 SPEC 1 – Espécies que ocorrem na Europa e que à escala mundial são consideradas como 

“Globalmente ameaçadas”, “Quase ameaçadas” ou “com Insuficiência de Dados”; 

 SPEC 2 – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto de 

conservação desfavorável; 

 SPEC 3 – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa, mas que aí possuem 

um estatuto de conservação desfavorável; 

 Não-SPECE – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto 

de conservação favorável; 
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 Não-SPEC – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa e que possuem um 

estatuto de conservação favorável; 

 W – indica que o estatuto em causa se refere à população invernante. 

As espécies inventariadas para a área de projeto são apresentadas no Anexo 7 – ELENCOS FLORÍSTICO E 

FAUNÍSTICO, através de quadros que sistematizam a informação referida. Nestes quadros são 

identificadas as espécies, consideradas de ocorrência potencial ou confirmadas no campo, por 

especialistas ou por informação fidedigna obtida no terreno. São indicados os biótopos preferenciais 

de ocorrência, assim como o facto de se tratar de endemismos (espécies com áreas de distribuição 

restrita) ou apresentarem estatutos de conservação ou proteção legal. 

5.6.3 – Enquadramento da Área de Projeto 

As instalações da STOLT SEA FARM (SSF) localizam-se junto à Praia da Tocha, uma área de caráter 

urbano, de pequena dimensão, de ocupação sobretudo sazonal, relacionada com a época de veraneio. 

Esta área por sua vez enquadra-se numa vasta faixa dunar, ocupada por pinhal, que se estende de 

Quiaios a Mira, integrando o Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede (área submetida ao Regime 

Florestal pelo Decreto de 6/2/1931 – DG n.º 37, II série, de 14 de fevereiro) e classificada como Floresta 

de Conservação no âmbito do PDM de Cantanhede (CMC, 2015). 

Esta área pela sua extensão e caraterísticas particulares foi também reconhecida como Sub região 

homogénea das Dunas litorais e Baixo Mondego, pelo reconhecimento das funções de proteção, 

recreio, enquadramento e estética da paisagem, e da conservação dos habitats, da flora, da fauna e de 

geomonumentos (pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho).   

Em termos de Habitats naturais, Flora e Fauna decorre a classificação no Sítio da Rede Natura 2000 – 

Sítio das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (classificado no âmbito, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 76/00, de 5 de julho). Este Sítio apresenta uma extensão de 20.511ha e, para além do 

cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato arenoso, com povoamento vegetal 

de pinhal e matos, já referidos, contribuem também para a sua classificação a presença de uma rede 

de pequenas lagoas abastecidas por linhas secundárias de água doce (ICNB, 2006). 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF (parecer de junho de 2015 e Ficha do Sítio) é 

expetável a presença de diversos habitats naturais classificados pela Diretiva Habitats, e em particular 

dos habitats: 

 2270* - Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster (habitat prioritário); 

 2120 – Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria ("dunas brancas"). 

Salienta-se que paralelamente a Zona Costeira apresenta elevado valor ecológico, com destaque para 

aves marinhas e para as rotas de migração de aves. Esta área foi delimitada desde 2008 como uma 

Área Importante para Aves Marinhas (Ramirez et al., 2008), e já se encontra reconhecida no âmbito 

do PROT-Centro (2011) como constituindo um Corredor Ecológico Estruturante. À data encontra-se 

em encontra-se em auscultação pública a proposta para a criação da Zona de Proteção Especial (ZPE) 

de Aveiro/Nazaré. 
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Integra ainda uma faixa ampla classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), correspondente ao 

sistema dunar constituinte da faixa litoral da freguesia de Tocha (dunas primárias e secundárias) e a 

áreas de máxima infiltração. 

Passando para uma abordagem local as instalações da SSF localizam-se a cerca de 500m da linha de 

costa, adjacente à área urbana da Praia da Tocha, enquadrando-se sobre o sistema dunar, numa área 

de pinhal relativamente recente, com estrato arbustivo empobrecido e com significativa profusão de 

espécies florísticas invasoras (acácias e chorão-da-praia). Estes aspetos encontram-se salientados no 

Plano Municipal de Ordenamento Florestal Estudos de Ordenamento para a área florestal de 

Cantanhede (PMOF – Cantanhede, 2009), que explicam que a área em 1995 estava classificada inculto 

e próximo a área ardida e que na carta de uso dos solos de 2005 é considerada com predomínio de 

folhosas (neste caso acácias). A análise desta situação demonstra a relativa pobreza das comunidades 

florísticas atualmente detetadas no terreno. 

 
                                Fonte: Adaptado do PMOF de Cantanhede (2009) 

 

Figura 5.6.1 – Evolução na ocupação do solo entre 1995 e 2005 

A área concessionada pela SSF é atravessada a norte pela Vala das Lagoas, uma linha de água cujo 

curso foi artificializado, como o nome indica, estabelecendo a ligação ao mar das lagoas de Teixoeiros, 

da Salgueira e da Vela. Esta vala terá sido aberta para dar suporte à atividade agrícola que se 

desenvolvia sobretudo na proximidade das lagoas (no limite do sistema dunar) e, apesar do seu curso 

linear, a sua antiguidade e naturalização no terreno é evidenciada por uma densa e contínua  galeria 

ripícola arbórea de salgueiros. Mais recentemente recebe os efluentes da ETAR do parque industrial 

da Tocha, pelo que o estado da qualidade da água é variável. Na proximidade da área concessionada 

pela SSF a presença de acácias é também muito expressiva. A linha de água encontra-se aqui 

praticamente na sua foz desaguando diretamente para o mar. 

A área de projeto pode ser diferenciada em três áreas distintas: a área das instalações atuais, 

totalmente vedada, a área de ampliação projetada, imediatamente adjacente às instalações atuais 

(para leste e dentro da área) e a área total concessionada à SSF, que engloba as áreas anteriores e se 
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estende de forma mais ampla, criando um buffer à volta das instalações atuais para todos os lados que 

não o urbano. 

A área utilizada é relativamente artificializada e com escassa vegetação. Curiosamente esta área 

apresenta a par de um leque florístico degradado e com forte presença de espécies invasoras, 

apresenta também alguns exemplares florísticos de distribuição restrita e com interesse para a 

conservação. 

A área proposta a ampliação das instalações corresponde a povoamento arbóreo de pinheiro-bravo 

com matos baixos em subcoberto. Este tipo de coberto estende-se para a restante área concessionada 

sendo para oeste e norte cada vez mais marcado pela profusão de acácias, que a norte da Vala das 

Lagoas constituem mesmo povoamentos homogéneos densos. 

Salienta-se a presença de outra linha de água, que contorna a sudeste a área concessionada à SSF, e 

em particular a área proposta a ampliação. Esta é uma linha de água de pequena dimensão, conduzida 

ao longo de uma vala artificial escavada em talude arenoso, que liga a zona urbana da Praia da Tocha 

à Vala das Lagoas. Curiosamente neste talude artificial instalou-se uma pequena comunidade de 

caráter pioneiro rica em espécies endémicas e de maior interesse conservacionista. 

Refere-se ainda que parte da área concessionada se localiza no areal da praia, correspondendo à zona 

de capação de água. 

5.6.4 – Flora e Vegetação 

5.6.4.1 - Enquadramento Biogeográfico e Vegetação Natural Potencial 

A faixa litoral entre Aveiro e a Figueira da Foz é uma zona sem acidentes significativos de relevo, que 

marquem as caraterísticas climáticas, encontrando-se no andar bioclimático Mediterrânico 

pluviestacional Mesomediterrânico, de ombroclima sub húmido (Costa et al. 2001). A proximidade do 

oceano contribui para uma regularização dos valores médios da temperatura, sobretudo pela 

formação frequente de nevoeiros de verão (nevoeiro de advecção, resultantes da penetração de 

massas de ar fresco oceânicas na superfície continental) e os invernos são termicamente suaves com 

apreciáveis taxas de precipitação. Os ventos sopram predominantemente de NW e de W (Petronilho, 

2001). 

De acordo com Costa et al. (2001) e com Rivas-Martinez et al. (2002), em termos biogeográficos, a área 

de projeto enquadra-se na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Província 

Costeiro-Lusitano-Andaluza, Subprovíncia Portuguesa Sadense, Setor Divisório Português, Sub Setor 

Oeste-Estremenho e Super-Distrito Costeiro Português. O Super-Distrito Costeiro Português é um 

território litoral, de areias e arribas calcárias, que se estende da Ria de Aveiro ao Cabo da Roca. Este 

território é a zona onde se faz a separação das comunidades atlânticas das mediterrânicas. 

As espécies Corema album, Halimium halimifolium, H. calycinum, Herniaria maritima, Iberis 

procumbens, Juniperus turbinata, Limonium multiflorum, Linaria caesia subsp. decumbens, 

Stauracanthus genistoides e Ulex europaeus subsp. latebracteactus são alguns dos taxa diferenciais 

desta unidade dentro do Setor. 
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A vegetação dunar e das arribas costeiras é de grande originalidade: a aliança Rubio longifoliae-

Coremion albi é endémica e a Helichrysion picardi é quase exclusiva, apresentando aqui a sua maior 

diversidade. 

O mato psamofílico  Stauracantho genistoidis-Corematum albi é também uma comunidade exclusiva 

deste território. 

5.6.4.2 - Caraterização da Vegetação Atual 

A vegetação detetada na área concessionada à SSF foi essencialmente edafoxerófila, na maior parte 

da área em análise, e adafohigrófila, no que concerne às linhas de água ocorrentes. 

Pela sua predominância e por ser a vegetação caraterizadora da área, refere-se a presença de pinhal 

de pinheiro-bravo Pinus pinaster Aiton, em dunas fixas, com estrato arbustivo em subcoberto. Apesar 

de a área se integrar numa zona de plantações antigas de pinhal para fixação das dunas e proteção das 

áreas agrícolas anexas, na qual o pinheiro-bravo encontra condições ótimas de instalação, 

apresentando regeneração espontânea, a área particular de instalação do projeto não apresenta nas 

últimas décadas um povoamento consolidado e isento de perturbação. 

O estrato arbustivo é dominado por sargaço Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. multiflorum 

(Salzm. ex Dunal) Maire, por sanganho-mouro Cistus salviifolius L. e por camarinha Corema album  (L.) 

D.Don. O chorão-da-praia Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br e as acácias, em particular a acácia-das-

espigas Acacia longifolia (Andrews) Willd., apresentam forte presença na área. 

 De acordo com Silva Alves et al. (1998) por detrás das cristas dunares a areia começa a ser fixada com 

a ajuda de pequenos subarbustos (caméfitos). Estas comunidades pioneiras são ricas em endemismos. 

Podem ser observadas a perpétua-das-areias Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. picardi (Boiss. 

& Reut.) Franco, a madorneira Artemisia campestris L. subsp. maritima Arcang., entre outras. Estas 

espécies podem estar pontualmente dispersas pela área de estudo, mas encontram oportunidade de 

ocorrência na faixa aberta para condução da menor linha de água. Nesta área detetou-se um núcleo 

de Verbasco-das-flores-grossas Verbascum litigiosum Samp. 

A transição natural para estádios mais evoluídos denota-se aqui através da presença mais marcada de 

camarinha. Os tojos estão ausentes da área de estudo, encontrando-se muito provavelmente um 

pouco mais para dentro das dunas terciárias (género Stauracanthus ou Ulex). As espécies presentes 

são provavelmente correspondentes à Stauracantho genistoides-Coremetum albi, mas observa-se um  

mato esclerófilo da Cisto-Lavanduletea, pobre em espécies e de elevado caráter pirófito. As unidades 

de relacionam-se espacial e temporalmente de forma dinâmica sofrendo alterações derivadas das 

condições edafoclimáticas verificadas, que não são estanques, das perturbações a que vão sendo 

sujeitas, da capacidade que apresentam de adaptação a essas alterações e das próprias relações que 

se vão estabelecendo entre as espécies presentes. 

A Vala das Lagoas apresenta galeria arbórea de salgueiro, borrazeira-negra Salix atrocinerea Brot.. 

Estão presentes pontualmente manchas muito pequenas de caniço Phragmites australis (Cav.) Trin 

ex.Steud. ou de juncos.  
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Salienta-se que nas orlas das formações de pinheiro-bravo e na área mais afastada das instalações 

atuais, sobretudo a norte da Vala das Lagoas a área apresenta grande profusão de acácias com 

formação de manchas de acacial denso, onde o subcoberto pode ser praticamente inexistente. 

5.6.4.3 - Elenco Florístico 

O elenco florístico detetado na área de projeto durante o trabalho de campo é apresentado no ANEXO 

7 – ELENCOS FLORÍSTICO E FAUNÍSTICO, com indicação de estatutos de proteção ou ameaça ou de 

distribuição restrita, assim como da ecologia da espécie. 

Apesar da baixa diversidade florística detetada, identificaram-se algumas espécies de distribuição 

restrita (endemismos) com particular destaque para o verbasco-das-flores-grossas Verbascum 

litigiosum Samp., um Endemismo lusitano, do litoral oeste, centro e sul, pouco frequente e que ocorre 

em núcleos populacionais fragmentados, pelo que integra os anexos II e IV da Diretiva Habitats e foi 

considerado vulnerável (Ramos Lopes & Carvalho, 1990, e Dray, 1985). 

  

Figura 5.6.2 – Aspeto de Verbascum litigiosum, rosácea basal e inflorescências frutificadas do ano 
anterior 

Esta espécie que de acordo com o ICNB (2004) se apresenta sensível a alterações de habitat, 

curiosamente acaba por encontrar habitat na área de projeto em duas localizações bastante 

artificializadas: 

 Formação de pequeno núcleo na faixa de areias pouco consolidadas junto à vala da linha de 

água pequena; 

 Ocorrência de alguns exemplares no interior da área das instalações atuais, numa área de 

escasso coberto vegetal, entre um edifício e a lagoa de sedimentação. 

Salienta-se que nenhuma das áreas se encontra em área a afetar pelo projeto, destacando-se que uma 

delas se encontra numa zona que é intervencionada desde os anos 90. Esta questão será desenvolvida 

na análise de impactes do projeto. 

5.6.4.4 - Habitats Naturais 
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Apesar de a área de projeto se inserir numa vasta área de plantações antigas e contínuas de pinheiro-

bravo de alto-fuste, em consequência de fixação e regeneração natural, que constitui as áreas da Mata 

Nacional das Dunas de Quiaios e os Perímetros Florestais das Dunas e Pinhais de Cantanhede e Mira 

(ICNF, 2015), salienta-se que a área de projeto, provavelmente por ter sido implantada em área 

adjacente a uma área social (atualmente a urbanização da Praia de Mira) terá sido durante muito 

tempo terreno aberto (baldio), tal como referido no PMOF de Cantanhede, pelo que não se detetam 

povoamentos floristicamente ricos e consolidados de pinhal disclimácico (habitat prioritário da 

Diretiva Habitats - 2270* - Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster). 

A diagnose deste habitat corresponde a pinhais (bravos ou mansos) adultos, plantados ou de 

regeneração natural, com vegetação sobcoberto dominada por vegetação arbustiva espontânea 

evoluída e sem uma história de perturbação recente, caraterísticas que não se verificam. 

De modo semelhante as comunidades arbustivas representadas não são incluídas em nenhum dos 

habitats, por ausência de bioindicadores ou de caraterísticas diferenciadoras, apesar da presença de 

algumas espécies. Referem-se os elementos de vegetação que representam etapas de degradação 

prováveis dos habitats potenciais: 

 9230 pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea 

Bioindicador – dominância de Salix atrocinerea, faltando-lhe as epécies acompanhantes ao nível de 

subbosque; Mosaico com silvados e juncais. 

 2260 – Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia 

Comunidades dominadas por arbustos espinhosos (dos géneros Stauracanthus ou Ulex) com presença 

variável de Halimium sp., Cistus sp., Helichrysum sp., Lavandula sp., e podem associar-se em mosaico 

a matos de Corema album. Destaca-se que o elemento caraterizador – o Stauracanthus genistoides 

não está presente. 

 2130 pt3 – Duna cinzenta com matos camefíticos dominados por Helichrysum picardii e Iberis 

procumbens e caraterizados pela ausência de Armeria sp. pl. 

É caraterizado pela criação de dunas cinzentas submetidas a grande frequência de nevoeiros estivais. 

É um dos habitats de ocorrência provável de Verbascum litigiosum, estando no local em que a espécie 

foi detetada algumas espécies que fazem parte da sua caraterização (área de pequena dimensão). 

5.6.5 – Biótopos 

O conceito de biótopo prende-se com a existência de uniformidade em termos de condições ecológicas 

para estabelecimento de comunidades, que apresentem consistência estrutural e funcional. É um 

conceito bastante útil quando se pretende caraterizar uma área não só em termos de flora e vegetação 

como de fauna, uma vez que as comunidades vegetais presentes, numa leitura mais lata, 

proporcionam habitats para a fauna (de refúgio, de passagem, de recursos alimentares). A leitura desta 

disponibilidade de habitats, assim como das condicionantes a que estão sujeitos, permite inferir sobre 

o potencial ecológico de um local. 
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No caso da área de projeto são considerados os seguintes biótopos: instalações da piscicultura, pinhal 

com matos, linhas de água e acacial. 

A zona de areias soltas, com comunidades de espécies florísticas pioneiras ricas em endemismos, não 

é individualizada como biótopo, devido à sua pequena dimensão. Esta área será utilizada pela fauna 

como orla de pinhal com matos, apesar de ser procurada sobretudo por espécies mais termófilas. 

Instalações da piscicultura 

Corresponde à área atualmente construída e delimitada no terreno através de uma vedação. Esta área 

encontra-se relativamente artificializada, com presença de linhas de tanques de produção e edifícios 

de apoio. Fazem parte ainda das instalações o sistema de bombagem para a superfície da água do furo, 

parque de estacionamento, parque de resíduos e duas lagoas de sedimentação (apenas uma em uso). 

Apesar de não ser uma área muito impermeabilizada o coberto florístico é escasso e encontra-se 

bastante degradado. A extremidade noroeste onde se localizam as lagoas de sedimentação está 

marcada pela forte presença de chorão-da-praia, exótica de caráter invasor. 

Em termos faunísticos, o elevado grau de artificialização da área e a perturbação inerente à atividade, 

apenas atraem espécies com maior tolerância à proximidade homem (alguns anfíbios, osgas, 

lagartixas, alguns passeriformes, micromamíferos, etc.). Os mamíferos de maior porte, que poderiam 

fazer aproximações noturnas, têm a sua presença condicionada pela presença da vedação exterior. 

As instalações da SSF confluem a sul com a urbanização da Praia da Tocha. 

Pinhal com matos 

Este biótopo é o biótopo caraterizador da área de projeto. Corresponde às formações de pinheiro-

bravo com matos mais ou menos desenvolvidos ao longo da área concessionada à SSF, sobretudo para 

dentro da linha de costa, para o interior do sistema dunar onde se irá prolongar e atingir estados mais 

complexos. Como já foi referido, este biótopo apresenta-se, na área de estudo, lamentavelmente 

bastante degradado, com baixa diversidade florística em subcoberto, relativamente ao que seria o seu 

potencial natural, e em particular numa área sobre diversos estatutos de proteção natural e florestal 

(floresta de conservação). Um histórico de perturbações como o grande incêndio de 1995, e antigas 

práticas de cultivo de acácias contribuem provavelmente em grande parte para o empobrecimento 

florístico verificado. Contudo, pode considerar-se que se encontra numa posição de orla relativamente 

a povoamentos em bastante melhor estado de conservação. Tanto em termos florísticos e faunísticos 

tal significa um potencial de regeneração e de evolução das comunidades presentes mesmo que 

relativamente lenta. 

Linhas de água 

As linhas de água presentes assumem-se como elementos diferenciadores na paisagem apesar de 

também apresentarem caraterísticas diferentes entre si. Ambas as linhas foram conduzidas 

artificialmente no terreno, mas a Vala das Lagoas, pela sua antiguidade, apresenta-se bastante 

naturalizada. Esta vala liga a montante três lagoas de destacado interesse ecológico (sobretudo para 

avifauna), mas também recebe, posteriormente, efluentes da ETAR da zona industrial da Tocha. 

Durante os trabalhos de campo a água apresentava cheiro e era alaranjada (a montante da descarga 

da SSF). A área de projeto é atravessada praticamente antes da vala desaguar no mar. 
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Como foi referido apesar de o seu curso estar bastante linearizado, a linha de água é marginada por 

uma densa cortina de salgueiros. O estrato arbustivo está praticamente ausente, sobretudo devido à 

profusão da acácia-de-espigas nas margens da ribeira. Nas áreas mais abertas surgem pequenas 

manchas de junco, mas também aqui se assiste à forte pressão do chorão-da-praia. 

A linha de água que contorna a área concessionada à SSF, a este, é uma linha mais pequena, que foi 

conduzida bastante mais recentemente através da abertura de uma vala entre taludes de areia com 

alguma inclinação. Para além das comunidades pioneiras já descritas na cumeada destes taludes, está 

também fortemente marcada a presença das espécies invasoras já referidas. Encontra-se também a 

presença de cana Arundo donax L., outra exótica de caráter invasor. Em alguns troços, contudo, 

apresentam-se pequenas manchas de caniço Phragmites australis (Cav.) Trin ex.Steud., espécie que 

proporciona e de vegetação emergente. O curso de água que corre da urbanização para a Vala das 

Lagoas apresenta bastante eutrofização. 

Acacial 

Na margem direita da Vala das Lagoas, na extremidade norte da propriedade a presença de pinheiro-

bravo torna-se mais disperso dando lugar a um acacial, por vezes bastante denso. 

5.6.6 – Fauna 

Apesar da área de intervenção de projeto se encontrar consideravelmente degradada e sujeita a 

perturbação sazonal pela proximidade da área de caráter urbano e balnear, a proximidade da Serra da 

Boa Viagem (a cerca de 14 km) e o facto de se enquadrar na orla de uma vasta área de pinhal 

incrementa bastante o potencial faunístico de espécies que utilizam grandes áreas vitais ou que 

atravessem a área em dispersão no âmbito de movimentos de dispersão. 

Contudo, as caraterísticas da área de projeto são em muitos aspetos pouco favoráveis ao 

estabelecimento de espécies sensíveis pelo que a presença confirmada ou potencial para a quadrícula 

ou para o Sítio devem ser referidas com muitas reticências. 

5.6.6.1 - Peixes 

As espécies de peixes inventariadas são apresentadas no Anexo 7 – Elenco Faunístico, Quadro I, e 

correspondem às espécies consideradas potenciais por ocorrência em áreas próximas (Ribeiro et al. 

2007 e Petronilho, 2001). Neste quadro são indicados, por espécie, os habitats preferenciais de 

ocorrência relacionados com os presentes na área de projeto, a presença de endemismos, e estatutos 

de ameaça ou proteção que lhes estejam atribuídos ou de outra legislação a que estejam sujeitas 

(referente à pesca ou à introdução de espécies não indígenas). A comunidade ictica considerada, 

apesar de indicadora sobre o potencial local, provavelmente está sobreestimada pois não foi recolhida 

diretamente sobre a Vala das Lagoas, e não reflete apenas as caraterísticas encontradas na área de 

projeto, zona com alguma salinidade próximo da zona de confluência com o mar. 

De entre estas, ocorrem três espécies migradoras destacando-se a lampreia-marinha Petromyzon 

marinus, espécie anádroma, atualmente considerada em situação Vulnerável, e a enguia Anguilla 

anguilla, espécie catádroma, atualmente considerada em Perigo. Em situação de ameaça refere-se 

ainda a presnça do Esgana-gata Gasterosteus gymnurus, que se apresnta em perigo e do ruivaco 

Achondrostoma oligolepis, considerada no Anexo II da Diretiva Habitats. 
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Uma grande parte das espécies referidas são residentes introduzidas com o intuito de pesca 

desportiva, que não apresentam valor para a conservação à escala nacional: o pimpão Carassius 

auratus, a carpa Cyprinus carpio, a gambúsia Gambusia affinis, a perca-sol  Lepomis gibbosus, o achigã 

Micropterus salmoides e o chanchito Australoheros facetus. 

Devido às suas características biológicas, os peixes, de entre os biótopos existentes na área, estão 

limitados praticamente à foz da Vala das Lagoas, não sendo de esperar uma comunidade muito diversa 

apesar do potencial considerado. Este demonstra, contudo, o interesse de preservar e se possível 

requalificar as áreas ripícolas locais. 

5.6.6.2 - Anfíbios 

O elenco de anfíbios inventariado é apresentado no Anexo 7 – Elenco Faunístico, Quadro II – Lista das 

espécies de anfíbios confirmadas ou consideradas potenciais. Neste quadro são indicados, por espécie, 

os habitats preferenciais de ocorrência relacionados com os presentes na área de projeto, a presença 

de endemismos, e estatutos de ameaça ou proteção que lhes estejam atribuídos. 

A área em estudo reúne condições muito favoráveis à ocorrência de Anfíbios, apresentando este grupo 

uma comunidade de diversificada. Estão confirmadas na área de inserção de projeto com ocorrência 

muito provável na área de projeto, que correspondem essencialmente às espécies que seriam 

expetáveis em termos biogeográficos. 

A elevada diversidade específica é justificada pela conjugação de três fatores fundamentais para este 

grupo (Petronilho, 2001): 

 Disponibilidade de habitats favoráveis – que no caso concreto da área de projeto corresponde 

à localização sobre sistema dunar (as áreas dunares são muito favoráveis à ocorrência de sapos 

que não encontram dificuldade em se abrigar no solo arenoso) e à ocorrência de duas linhas 

de água e áreas temporariamente encharcadas associadas ao leito das valas são também 

utilizadas; 

 a ocorrência de um clima ameno com nevoeiros e níveis de precipitação frequentes; 

 a existência de uma elevada disponibilidade trófica sustentada por uma miríade de pequenos 

invertebrados. 

Em termos da ocorrência de espécies com estatuto de ameaça, considera-se a ocorrência potencial, 

do discoglosso Discoglossus galganoi, espécie considerada quase ameaçada por se distribuir de forma 

muito fragmentada e se inferir o seu declínio, quer em termos populacionais como de área ocupada 

(Cabral et al., 2005). É uma das espécies que corresponde a um endemismo ibérico e apresenta 

interesse comunitário, através da sua inclusão nos Anexos II e IV da DH. 

Em termos de interesse dentro do espaço da União Europeia também se destacam, sendo 

consideradas alvo de medidas de proteção, as populações de tritão-marmorado Triturus marmoratus 

pygmaeus, sapo-parteiro Alytes obstetricans, sapo-corredor Bufo calamita, sapo-de-unha-negra 

Pelobates cultripes e a rela Hyla arborea, que se incluem no Anexo IV da Diretiva Habitats. 

Ocorrem ainda os endemismos ibéricos - tritão-de-ventre-laranja Lissotriton boscai, tritão-marmorado 

Triturus marmoratus pygmaeus, discoglosso Discoglossus galganoi - e um endemismo português - 

sapinho-de-verrugas-verdes Pelodytes punctatus. 
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Considera-se que a área de projeto apresenta elevado potencial para este grupo faunístico sobretudo 

na envolvente das linhas de água, áreas que não são sujeitas a alteração pelo projeto proposto. 

5.6.6.3 - Répteis 

De forma semelhante aos grupos anteriores, o elenco de répteis apresenta-se no Quadro III, no Anexo 

7. Foram consideradas 12 espécies potenciais, que traduzem a transição entre as regiões Eurosiberiana 

e Mediterrânica, com presença de algumas espécies de preferências mais higrófilas. Ficam de fora do 

elenco algumas espécies tipicamente mediterrânicas. Relativamente ao o cágado e o lagarto-de-água, 

espécies referidas para o Sítio e integrantes da Diretiva Habitats, refere-se que apresentam, na zona, 

distribuições bastante localizadas e não se considerou que a área de projeto apresentasse habitats em 

condições favoráveis à sua ocorrência (estão presentes em linhas ou planos de água com vegetação 

ripícola e não tão próximos da linha de costa). 

De entre as espécies inventariadas, destaca-se a presença da Coronella austriaca que em Portugal se 

distribui em isolados populacionais, e ocorre na área entre a Figueira da Foz e Mira, onde habita pinhais 

e as dunas cobertas por vegetação arbustiva. É uma espécie considerada Vulnerável e constante no 

Anexo IV da Diretiva Habitats. Das espécies consideradas é a única que apresenta estatuto de ameaça 

ou de proteção. 

As comunidades de répteis detetadas apresentam interesse intermédio, com predominância de 

espécies frequentes e localmente abundantes. Em certa medida, parte da diversidade específica 

detetada prende-se inclusivamente com a proximidade da serra da Boa Viagem, que apresenta 

excelentes condições para este grupo e contribui para o estabelecimento de comunidades mais 

complexas. 

Contudo, as lagartixas referidas (Psammodromus algirus, Podarcis carbonelli e P. hispanica), o sardão 

Lacerta lepida e a cobra-rateira Malpolon monspessulanus são localmente bastante abundantes. 

De uma forma geral, as características dos habitats presentes são sobretudo favoráveis às espécies mais 

comuns deste grupo, resultando a presença de comunidades de répteis de interesse intermédio. 

5.6.6.4 - Aves 

A área de projeto insere-se no corredor costeiro das rotas de migração de várias aves, que incide 

particularmente na maior faixa costeira não urbanizada da zona centro, sensivelmente da Figueira da 

Foz a Mira, tendo sido definida recentemente como ZPE Marinha. Esta área por sua vez situa-se muito 

próxima de outras áreas classificadas como a ZPE e a Reserva Natural da Ria de Aveiro, a Reserva 

Natural das Dunas de S. Jacinto, o Vale e Estuário do Mondego, a reserva natural do Paul de Arzila, com 

as quais constitui uma rede de zonas húmidas de relevo para a migração/invernada de diversas 

espécies de aves aquáticas (Costa et al., 2003; Ramirez et al. 2008). 

O facto de a área ser limitada a Sul pela Serra da Boa Viagem, que se situa a menos de 10 km da área 

de implantação do projeto, é de extrema relevância para a composição do elenco ornítico potencial da 

área. Esta serra disponibiliza excelentes condições de habitat de alimentação e abrigo para espécies 

mais sensíveis à pressão humana que posteriormente se dispersam, ou que utilizam vastos habitats 

(por exemplo habitats de grandes rapinas), facilmente atingindo a área de estudo. 

Por outro lado, a rede de lagoas de água doce presentes ao longo do Sítio das Dunas de Mira, Gândara 

e Gafanhas, destacando-se que a Vala das Lagoas drena a Lagoa dos Teixoeiros, a Lagoa da Salgueira e 
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a Lagoa da Vela, têm elevado valor ecológico enquanto área de repouso e alimentação de aves 

migradoras e invernantes. 

Os Pinhais e Matos dunares, apresentam valor semelhante e relativamente menor que os biotópos já 

mencionados, o que se explica pelo elevado grau de inter-penetração. Algumas espécies, como as aves 

de rapina, beneficiam de zonas arborizadas extensas, o que limita a perturbação das mesmas. É o caso 

da Águia-cobreira que é um nidificante potencial nos pinhais existentes na área. Outras, como o 

Alcaravão ou o Borrelho-de-coleira-interrompida, são mais típicas de zonas não arborizadas, usando os 

matos dunares como zona de nidificação. 

Desta forma, a riqueza específica da comunidade ornítica referenciada para a área de inserção de 

projeto é extremamente elevada e de interesse prioritário para a conservação. Grande parte das 

espécies poderá ocorrer, mesmo que de passagem, sobre a área de estudo. Contudo, a área de estudo 

não alberga por si habitats que suportem comunidades de aves de elevado interesse ou de maior 

sensibilidade. As instalações da SSF (em laboração desde o início da década de 90) localizam-se em 

continuidade com a área urbana da Praia da Tocha, pelo que não é esta área que se encontram os 

valores de principal destaque. 

Descendo a uma escala local, os habitats disponíveis principais correspondem às linhas de água, com 

destaque para a Vala das Lagoas, com densa galeria ripícola e com formação de pequenas manchas de 

juncal em áreas mais abertas, habitats muito favoráveis a atraírem diferentes aves, desde 

passeriformes a garças, anatídeos e limícolas. A proliferação de acácias revela-se bastante marcada a 

nível regional, contribuindo para a degradação destes habitats. 

A área afetada pelo projeto em termos de destruição direta ou afetação por perturbação, corresponde 

ao pinhal degradado que atualmente já constitui a orla a norte da área urbana da praia da Tocha. Esta 

área não se prevê detentora de uma ornitocenose regular complexa ou particularmente biodiversa, no 

entanto, devido à grande extensão de habitats disponível e apesar da pressão humana que se faz sentir, 

a comunidade de rapinas merece destaque pela sua diversidade e relativa abundância de algumas 

espécies (Petronilho, 2001). 

O elenco inventariado para a área de projeto encontra-se descrito no Quadro IV no Anexo 7. As 

comunidades previstas não apresentam elevado valor, no entanto enquadram-se numa área onde a 

presença esporádica de espécies de elevado valor conservacionista deve ser considerada. 

5.6.6.5 - Mamíferos 

O elenco de mamíferos inventariado é apresentado no Anexo 7, Quadro V. Neste quadro são indicados, 

por espécie, os habitats preferenciais de ocorrência relacionados com os que se verificam na área de 

projeto, e destacam-se estatutos de ameaça ou proteção que estejam atribuídos às espécies. 

De entre os mamíferos, o grupo que reclama maior grau de vulnerabilidade é o dos morcegos. Apesar 

de haver poucos dados disponíveis para a área de inserção do projeto, a existência de um número 

elevado de grutas na serra da Boa Viagem, potencia a utilização da área do projeto como área de 

alimentação de algumas espécies, no entanto, com algumas reservas. 

Chama-se a atenção para a presença do coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, com estatuto  quase 

ameaçado, decorrente de acentuado decréscimo populacional nos últimos anos. A falta de alimentação 

e abrigo, resultantes de profundas alterações do uso do solo a nível nacional, como as florestações 

intensivas e o abandono de práticas agrícolas tradicionais, a sobre-exploração cinegética e à incidência 

de duas epizootias virais, a Mixomatose e Doença Hemorrágica Viral, foram fatores que atuaram em 
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conjunto para uma redução acentuada das densidades populacionais a nível nacional (Cabral et al., 

2005). 

Em termos ecológicos, o coelho-bravo representa um papel basilar nas cadeias tróficas mediterrânicas, 

constituindo uma das espécies-presa preferenciais de muitos predadores, alguns dos quais com 

elevados estatutos de ameaça. Apresenta também elevado interesse cinegético e económico, 

constituindo a espécie de caça menor mais procurada pelos caçadores. A existência de abrigo e de 

alimentação é um aspeto decisivo na distribuição da espécie, sendo importante haver um equilíbrio 

entre esses dois fatores. O coelho-bravo necessita de um solo seco, bem drenado, leve e móvel (como 

é o caso do solo tipo arenoso), que lhe possibilite a construção de tocas, de preferência com coberto 

denso de mato, na proximidade de zonas de pastagem (Otero et al., 1999; Ferreira & Alves, 2005). 

O grupo dos carnívoros destaca-se por ser um grupo regulador dos ecossistemas e impulsor de 

evolução (Ruiz-Olmo, 2012). Por representarem um grupo de predadores, as presenças de 

comunidades de carnívoros implicam uma cadeia trófica rica e estruturada, com os níveis mais baixos 

também representados. 

A lontra Lutra lutra destaca-se em particular, por ser incluída nos  Anexos II e IV da Diretiva Habitats, 

apesar de  atualmente se considerar numa situação pouco preocupante. Salienta-se que a localização 

de projeto próximo da foz da Vala das Lagoas e a perturbação que se denota nesta área não deve ser 

muito favorável à ocorrência de lontra e do toirão Mustela putorius nesta zona, apesar de existirem 

pontos de observação nesta linha de água a montante.  De qualquer forma esta linha de água consiste 

num importante corredor ecológico na área de projeto, mantendo a conetividade ecológica quando 

em presença de zonas limítrofes mais degradadas. 

A área de projeto incide sobre pinhal relativamente perturbado na orla de uma área com pressão 

urbana, o que faz com as espécies mais regulares na zona diretamente afetada sejam relativamente 

poucas e com maior capacidade de proximidade do homem. Contudo, o enquadramento na orla de 

uma vasta área de pinhal bordoada a sul pela serra da Boa Viagem e a norte pela Ria de Aveiro, faz com 

que esta área apresente um elevado potencial de mamofauna, e tal como para o caso das aves, espécies 

de maior sensibilidade e interesse para a conservação possam fazer ocasionais aproximações à área de 

projeto, ao longo dos povoamentos florestais ou da galeria ripícola. 

5.6.7 – Valorização dos Biótopos e Áreas Sensíveis 

A área encontra-se muito alterada em relação ao que seria o climax vegetacional, sem que as 

comunidades presentes higrófilas ou edafoxeróflas se aproximem da vegetação potencial. Contudo, 

destacam-se: 

A galeria ripícola ao longo da Vala das Lagoas - constituída por povoamentos lineares densos de 

borrazeira preta Salix atrocinerea, acompanhada por silvado e algumas trepadeiras, alternando com 

pequenas manchas de juncos em orlas mais abertas, constitui um elemento estruturante e de elevado 

potencial ecológico em termos florísticos (apesar de neste aspeto relativamente degradado) como, 

sobretudo, em termos faunísticos. A proliferação de acácias ao longo das suas margens, provocando a 

substituição dos estratos arbustivos e escadentes, é atualmente preocupante. 

O núcleo de verbasco-de-flores-grossas Verbascum litigiosum – Apesar de esta espécie surgir numa 

área mobilizada artificialmente e relativamente condicionada no espaço de expansão, pois as areias 

mais ou menos soltas correspondem a uma faixa relativamente estreita entre o talude da vala e o pinhal 
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com matos mais altos que a envolve. Esta área apresenta também alguma expressão de acácia e 

chorão-da-praia. 

Salienta-se que a área de projeto não é uma área particularmente sensível, não reflete a maior parte 

das características caraterizadoras do Sítio Rede Natura em que se insere, e que se encontra atualmente 

sujeita a forte pressão de invasoras, inclusivamente na área que menos contato tem com as instalações 

industriais. Insere-se no entanto, numa de elevado valor e potencial ecológico, tornando-se essencial 

salvaguardar a não afetação dos valores que constituem os aspetos diferenciadores do Sítio das Dunas 

de Mira, Gândara e Gafanhas, em particular através da manutenção de conetividade e continuidade de 

habitats naturais e comunidades ecológica. 
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5.7 – PAISAGEM  

5.7.1 – Introdução   

Neste capítulo pretende-se caracterizar a paisagem onde se irá implantar o Projeto de Ampliação das 

Instalações da STOLT SEA FARM (SSF), com o objetivo de avaliar a sua «resposta visual», face ao projeto 

em análise. Os principais aspetos analisados prendem-se com fatores de ordem funcional, estrutural e 

visual. 

O fator paisagem é analisado em duas vertentes complementares: 

Componentes da paisagem/ estruturas do território: estruturas morfológicas, estruturas antrópicas e 

ocupação do território; 

Unidades de paisagem: análise visual. 

Procurou-se que a análise da paisagem não constituísse um simples somatório das diferentes 

componentes da mesma, mas tivesse como base uma perspetiva integrada dos diferentes fatores. 

A descrição que se segue foi realizada com base nas cartas militares à escala 1:25.000, na fotografia 

aérea da zona, em trabalho de campo (fevereiro 2016) e na consulta de bibliografia vária. Para suporte 

à caracterização efetuada foi realizado o Desenho-EIA-12 – Análise da Paisagem, considerando que a 

área de estudo corresponde, em média, a uma faixa de 3km em torno das instalações da SSF, tal como 

assinalado no referido desenho. 

5.7.2 – Estruturas do Território 

A área de implantação da SSF insere-se na bacia hidrográfica de um conjunto de linhas de água que 

drenam diretamente para o Oceano Atlântico. Todavia, devido à extrema permeabilidade do terreno 

(a cobertura do solo é quase exclusivamente arenosa), não estão presentes formas fluviais 

pronunciadas uma vez que o escoamento superficial é nulo, ocorrendo infiltração de praticamente 

toda a água proveniente da precipitação que atinge o solo. 

Ainda assim, destaca-se na área em estudo, mais concretamente a norte das instalações da SSF, quer 

pela morfologia mais pronunciada, quer visualmente pelos tons de verde da vegetação que surge na 

envolvente imediata (Fotografias 1 e 2), a Vala de Escoamento das Lagoas), de origem artificial, feita 

para escoamento das Lagoas da Salgueira e dos Teixoeiros aquando da sementeira da Mata da Tocha. 
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Fotografia 1 – Aspeto da vala junto às instalações da SSF  Fotografia 2 – Aspeto da vala na praia da                      

Tocha 

No que se refere às linhas de festo, as mesmas estão ausentes na área em estudo, destacando-se 

alguns quilómetros para norte o festo que faz a separação entre a bacia das linhas de água que drenam 

diretamente para o oceano, da bacia hidrográfica do Vouga, conforme apresentado na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.1 – Análise Fisiográfica 

(Fonte: 1ª Revisão do PDM de Cantanhede – Estudos de Caracterização e Diagnóstico) 

Área em estudo 
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Relativamente à altimetria, não se regista grande variação de cotas, oscilando as mesmas na 

propriedade da SSF entre os 5 e os 14 m. 

Na envolvente, cerca de 2km para sudeste, situa-se o vértice geodésico Palheiros da Tocha (35 m). 

Cerca de 2km para nascente deste vértice, a sul do km 4 da ER335-1, situa-se um outro designado 

como Duna 1º, à cota de 45 m, correspondente ao local de cotas mais elevadas na proximidade. 

No geral, as instalações em causa localizam-se numa vasta mancha correspondente à classe 

hipsométrica de cotas <10 m. 

 

Figura 5.7.2 – Análise Hipsométrica 

(Fonte: 1ª Revisão do PDM de Cantanhede – Estudos de Caracterização e Diagnóstico) 

Ainda dentro da área de estudo verifica-se a existência de duas outras classes hipsométricas 

correspondentes à classe 10-20 m e 20-30 m, sendo a primeira aquela que ocupa maior área. 

No contexto litológico, importa referir que as instalações da SSF localizam-se numa importante mancha 

de areias de praia e de duna, materiais mais recentes que constituem a base do setor mais ocidental 

do concelho de Cantanhede, numa faixa com uma largura compreendida entre os 3 km e os 5 km. 

Área em estudo 
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Nesta faixa o sistema dunar é constituído por dunas NW – SE, de génese Plistocénica e, em especial, 

Holocénica, com um relevo plano a ondulado repetitivo das dunas recentes, a criarem um espaço sui 

generis no contexto regional. 

No que se refere à ocupação do território na zona em estudo, a mesma é constituída quase 

exclusivamente por um povoamento de Pinheiro Bravo, correspondente a uma grande mancha de 

mata natural que povoa o sistema dunar. Trata-se de um ecossistema particularmente sensível 

devendo ser destacada a importância da vegetação presente no local, como seu suporte físico e 

biológico. 

Grande parte dos pinhais litorais como hoje os conhecemos terão surgido no séc. XIII, durante o reinado 

de D. Dinis, com o objetivo de suster as areias e proteger os campos agrícolas e construções no interior. 

Em todo o caso, estas instalações de pinhal prolongarem-se praticamente até à atualidade, estando 

bem documentadas, por exemplo, as sementeiras na zona de Mira nos inícios do séc.XX. O pinheiro-

bravo faz parte da vegetação natural do litoral desta região ; com diferentes estruturas e composição 

do sub-bosque (…).(Cancela d’Abreu et al,. 2004) 

   

Fotografia 3 – Dunas envolventes à Praia da Tocha                         Fotografia 4 – Mata de pinheiro bravo 

No concelho de Cantanhede a área florestal do concelho apresenta uma extensão francamente 

superior relativamente às áreas de ocupação agrícola, sendo, no entanto, de salientar uma grande 

mancha na região da Gândara dada a elevada capacidade de uso agrícola das suas areias húmidas, 

grandemente melhoradas pela ação do Homem, a que se associa a franca disponibilidade de água, 

resultado de um nível freático muito superficial. 

Importa ainda referir a presença do único aglomerado urbano costeiro do concelho de Cantanhede - a 

Praia da Tocha - que teve origem numa pequena aldeia piscatória e que se transformou, na segunda 

metade do séc. XX, numa importante estância balnear. Aqui encontram-se ainda algumas memórias 

desses tempos, correspondentes aos típicos palheiros de madeira assentes sobre estacas, construídos 

pelos pescadores para guardar os seus utensílios e que, atualmente, são casas de férias. Em termos 

funcionais, aqui concentra-se um número significativo de atividades ligadas à restauração e ao 

alojamento turístico, e de segundas habitações. 
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A área urbana da Praia da Tocha, regulamentada por Plano de Urbanização, tende a ter uma expansão 

contida e planeada, de acordo com o traçado inicial, observando-se apenas um ligeiro aumento de 

cércea, ligado à pressão turística e imobiliária. 

Concretamente na propriedade da SSF, com uma área de 23,5 ha, o uso do solo está representado 

pelas instalações existentes que ocupam cerca de 1,3 ha, estando a restante área da parcela ocupada 

por pinheiro bravo e vegetação arbustiva  

5.7.3 – Unidades de Paisagem 

A paisagem envolvente às Instalações da SSF integra-se numa vasta unidade designada como “Pinhal 

Litoral Aveiro - Nazaré” (estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” – Cancela d’Abreu et al,. 2004), conforme apresentado na Figura 5.7.3 e descrito 

de seguida. 

 

Figura 5.7.3 – Unidade de Paisagem “Pinhal Litoral Aveiro - Nazaré” 

Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu 

et al,. 2004 

«Esta unidade abrange uma enorme mancha contínua de pinheiro bravo sobre dunas e terrenos 

arenosos da faixa litoral, entre a Nazaré e Ílhavo, com uma interrupção correspondente ao vale do 

Mondego. 
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A planura próxima do litoral e a homogeneidade desta mancha verde escura são os elementos que 

melhor definem o carácter da paisagem.» 

Ao observar-se esta paisagem a partir de pontos elevados destacam-se o « tapete » verde escuro 

algumas clareiras com formas geométricas regulares (as parcelas onde se executaram cortes rasos), 

bem como os caminhos e os corta-fogos (frequentemente sob a forma de grelha de linhas 

perpendiculares entre si). 

Trata-se de uma paisagem praticamente despovoada. Apenas junto ao litoral se localizam alguns 

aglomerados (Praia da Tocha, Praia de Quiaios, Costa de Lavos, Leirosa, Pedrógão, Praia de Vieira, S. 

Pedro de Moel), desertos durante grande parte do ano e bastante procurados durante a época balnear. 

Estas povoações, na maior parte dos casos com origem em núcleos piscatórios, pontuam uma linha de 

costa no geral retilínea e baixa, areal contínuo ladeado por dunas com alturas variáveis.» 

Dentro da vasta unidade referida, considerou-se que a zona em estudo se insere na subunidade 

designada como Dunas de Quiaios e Cantanhede que, de acordo com os elementos do PDM de 

Cantanhede (1ª Revisão do PDM de Cantanhede, Aviso n.º 14904/2015, de 21 de dezembro), coincide 

com o designado «Sistema Dunar». 

Esta subunidade corresponde a uma extensa planície litoral arenosa delimitada por situações 

fisiográficas e paisagísticas muito distintas, no caso em estudo pela costa litoral e pela subunidade da 

Gândara, e integra uma vasta mancha de vegetação (adaptada às caraterísticas específicas do sistema), 

que desempenha um conjunto de funções de extrema importância, nomeadamente de proteção, 

funcionando como uma barreira, rica em diversidade biológica e estabilizadora da transposição de 

areia por ação eólica.  

Apresenta, em termos ecológicos, elevada diversidade biológica, facto que leva à sua integração na 

Lista de Sítios da Rede Natura 2000 como SIC “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” (Código 

PTCON0055) «O Sítio caracteriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de 

substrato arenoso com um povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas 

abastecidas por linhas secundárias de água doce. 

A tipologia das dunas, a especificidade dos espaços intradunares, a pujança das dunas primárias e a 

excelência das dunas longitudinais, associadas a um estado de conservação razoável, conferem ao 

Sítio, num contexto europeu, uma reconhecida importância quer em remos de desenvolvimento 

espacial, quer em termos de unidade sedimentar e ecológica.” (ICNF, Ficha do Sítio “Dunas de Mira, 

Gândara e Gafanhas”). 

Conclui-se, pois, que apesar de se tratar de uma unidade que inclui áreas costeiras e áreas de pinhal 

em que a relação com o mar não se estabelece claramente, a planura, as areias e a mata de pinheiro 

bravo são os elementos que melhor definem o caráter desta paisagem. 
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5.7.4 – Qualidade Visual da Paisagem 

A qualidade visual da paisagem, indicadora do seu valor cénico, inclui dois elementos fundamentais de 

perceção, dependentes das características biofísicas e estéticas da paisagem, são eles: as 

características intrínsecas do espaço em análise e a qualidade visual do seu contorno. 

A qualidade visual é uma característica muito difícil de avaliar de forma absoluta, pois está dependente 

de fatores subjetivos como é a sensibilidade e o interesse do observador. 

No Quadro 5.7.1 apresentam-se os fatores considerados e a forma como foram valorizados na 

atribuição da qualidade visual da paisagem.  

 

 
FATORES CONSIDERADOS 

VALORIZAÇÃO 
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PRESENÇA DE CURSOS DE ÁGUA  

USO DO SOLO/COBERTO VEGETAL  
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EM
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ELEMENTOS CONSTRUÍDOS  

COMPLEXIDADE  

DIVERSIDADE  

VOLUMETRIA  

SINGULARIDADE  

INTERVISIBILIDADE  

ESTRUTURA VISUAL DOMINANTE LIMITADA 

 

Classificação 

para cada 

atributo 

 Qualidade Visual (QV) 

0 Elemento não Interveniente na Qualidade Visual da UP QV > 10 Elevada 

1 Elemento de Valorização Visual da UP 5 > QV > 10 Média 

2 Elemento de Grande Valorização Visual da UP QV < 5 Baixa 

Quadro 5.7.1 – Qualidade Visual da Unidade de Paisagem (UP) 

Considerou-se assim que a paisagem em análise apresenta, de uma forma geral, qualidade visual 

elevada. No entanto, tal como consta no Desenho EIA-12 – Análise da Paisagem, considerou-se que a 

faixa costeira correspondente à zona da praia, propriamente dita, apresenta qualidade visual elevada, 

enquanto as manchas de pinhal, devido à grande homogeneidade do ponto de vista cénico, que 

transmite uma sensação de monotonia, pela uniformidade da sua geomorfologia e das cores, 

considerou-se que apresentam qualidade visual média. 
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«Apesar de uma dominante uniformidade paisagística, nesta unidade encontram-se ambiências bem 

diferenciadas : o interior dos pinhais (luz difusa, tranquilidade e frescura, mas também monotonia e 

reduzida profundidade de vistas), a linha costeira (descompressão e abertura de vistas, movimento e 

luz só coada pela humidade atmosférica), (…) em que são ampliadas as sensações de grandeza e 

profundidade de vistas, de contraste entre as manchas do pinhal e a do mar, separadas pelo branco da 

rebentação e da faixa arenosa.» 

Do ponto de vista sensorial, a extensa mancha de pinhal não se trata de uma paisagem especialmente 

estimulante, à exceção das que têm uma relação mais direta com a costa. De facto, grande parte das 

zonas florestais interiores são desertas, monótonas e com fraca variação ao longo do ano (espécies de 

folha persistente, matos pobres). 

O relevo plano reduz as relações visuais com o exterior dos povoamentos florestais e conduz a 

horizontes sempre muito limitados «Quando se percorre a unidade, ainda que se perceba a extensão 

da área de pinhal, sentem-se os horizontes limitados pela situação plana dominante. Trata-se de uma 

ambiência fresca e sombria.» 

Esta é uma unidade de paisagem com uma elevada identidade, com um carácter claro e facilmente 

identificável relativamente às suas envolventes. (…) trata-se de paisagens únicas a nível nacional (…). 

Em grande parte da unidade existe uma inquestionável coerência entre os usos e as características 

biofísicas do território. O mesmo já não se poderá defender no que diz respeito à fraca diversidade e à 

deficiente relação entre diferentes usos e funções presentes. Apesar do meio ser bastante homogéneo, 

o equilíbrio funcional e ecológico destas paisagens exigiria que no interior e orlas das enormes manchas 

contínuas de pinhal se acentuassem e se tirasse partido das diferenças (mesmo que reduzidas), 

introduzindo outras espécies ou outro tipo de gestão dos povoamentos (plantação de folhosas nas 

zonas mais húmidas e férteis, bem como numa rede de compartimentação ao longo de caminhos e 

aceiros ; abertura de clareiras permanentes ; criação de condições para desenvolvimento de matos 

mais ricos em termos florísticos ; valorização das lagoas ; etc.). (Cancela d’Abreu et al,. 2004) 

De assinalar como elemento de valorização paisagística, a Vala das Lagoas anteriormente referida, 

dado que introduz uma importante diversidade no interior dos extensos e contínuos pinhais, 

constituindo um elemento de valorização visual e biofísica devido ao contraste cromático e formal com 

o espaço envolvente e pela presença de vegetação que se destaca no meio da mancha de pinhal 

(Fotografias 1 e 2). 

Como elementos de desvalorização, com forte presença visual na área em estudo, encontra-se o 

conjunto de cinco aerogeradores instalados cerca de 2 km a sudeste da propriedade da SSF que, pela 

sua altura, são visíveis em qualquer parte do território e a distâncias consideráveis. 
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Fotografia 5 – Estrutura visual limitada no interior da mata   Fotografia 6 – Aerogeradores vistos a partir da praia 

 

5.7.5 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção visual constitui o poder que uma paisagem tem de absorver visualmente 

modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual. 

Para a sua avaliação utilizou-se um esquema metodológico idêntico ao utilizado para a análise da 

qualidade visual (ver Quadro 5.7.2). 

Assim, teve-se em consideração fatores biofísicos como o relevo, a orientação e o coberto vegetal, 

sabendo que a capacidade de absorção visual aumenta com a altura da vegetação, com a sua 

densidade e também com um maior número e densidade de estratos. 

Relativamente ao relevo, as zonas de maior declive correspondem aquelas com menor capacidade de 

absorção visual, dado que qualquer intervenção a realizar nestas zonas conduz a grandes 

movimentações de terras e por isso mesmo alterações significativas no relevo local. 

No que concerne à orientação, refere-se que as áreas expostas a sul e oeste são as mais frágeis que as 

expostas a norte e a este. 

Foram ainda considerados os fatores morfológicos de visualização que se prendem com o tamanho, 

capacidade e forma das bacias visuais. 

Outro fator importante na determinação da capacidade de absorção visual é a acessibilidade visual, 

relacionada com a presença de potenciais observadores situados em aglomerados, habitações 

isoladas, vias de comunicação ou ainda em pontos destacados do território. 
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FATORES CONSIDERADOS 
VALORIZAÇÃO 
ATRIBUIDA 

VEGETAÇÃO   

RELEVO  

ORIENTAÇÃO  

CAMPO VISUAL RELATIVO  

ACESSIBILIDADE VISUAL  

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURAIS  

Quadro 5.7.2 – Capacidade de Absorção Visual da Unidade de Paisagem (UP) 

 
 

Classificação 

para cada 

atributo 

 Capacidade de Absorção 

Visual (CAV) 

0 Elemento não Interveniente na Capacidade de Absorção Visual 

da UP 

CAV > 10 Elevada 

1 Elemento pouco ou medianamente determinante da 

Capacidade de Absorção Visual da UP 

5 > CAV > 10 Média 

2 Elemento determinante da Capacidade de Absorção Visual da 

UP 

CAV < 5 Baixa 

Quadro 5.7.3 – Capacidade de Absorção Visual da Unidade de Paisagem (UP) 

No que se refere à capacidade de absorção visual, nomeadamente aos potenciais locais com 

acessibilidade visual sobre as instalações da SSF, da análise da Figura 5.7.4 e do Quadro 5.7.3 constata-

se que a áreas com maior exposição aos observadores situam-se na envolvente próxima à área de 

implantação do projeto, nomeadamente às habitações localizadas no limite norte da malha urbana da 

povoação da Praia da Tocha. Esta é a única povoação num raio de 3 000 m em linha reta, em redor da 

área de implantação do projeto. 
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Figura 5.7. 4 – Localização dos pontos de análise de visibilidade 
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No aglomerado da Praia da Tocha efetuaram-se 4 pontos de amostragem, nos locais da povoação 

voltados a Norte que, teoricamente, permitiriam visualizar a área das instalações da SSF. Na área 

central não se efetuaram pontos de observação, pois a densidade da malha urbana inviabiliza a 

possibilidade de ser visível a área de estudo a partir do interior da povoação. 

 

Pontos 
considerados 

Localização Visibilidade 

V1 
Aglomerado da Praia da Tocha 

(extremo norte) 
Com visibilidade 

V2 
Aglomerado da Praia da Tocha 

(extremo norte) 
Com visibilidade 

V3 
Aglomerado da Praia da Tocha 

(extremo noroeste) 
Sem visibilidade 

V4 
Aglomerado da Praia da Tocha 

(extremo noroeste) 
Sem visibilidade 

V5 Praia 
Com visibilidade 

parcial 

V6 
Praia (junto à foz da Vala das 

Lagoas) 
Com visibilidade 

parcial 

V7 ER335-1 (km 0+500) Sem visibilidade 

V8 
ER335-1 (topo de talude de 

escavação) 
Sem visibilidade 

V9 
Aerogerador 2  

(cota 34 m) 
Sem visibilidade 

V10 Aerogerador 1 (cota 34 m) Sem visibilidade 

V11 
Vértice geodésico Duna 1º 

(cota 45 m) 
Sem visibilidade 

V12 ER335-1 (km 4+500) Sem visibilidade 

Quadro 5.7 .4 – Pontos de análise de visibilidade 

Os dois pontos com maior proximidade às instalações da SSF, V1 e V2, apresentam ambos visibilidade 

sobre a área do projeto. O ponto V1 (Fotografia 7) localiza-se numa área de moradias unifamiliares de 

dois pisos, no limite norte da malha urbana, cerca de 70 m a sul das atuais instalações (pavilhão da 

quarentena). É uma área residencial, devendo a maior parte das moradias ser residência de verão e/ou 

fim-de-semana para os seus proprietários. É por isso uma zona onde os potenciais observadores serão 

em número muito reduzido a maior parte do ano com exceção do período de verão. 

O Ponto V2 localiza-se cerca de 170 m para poente do V1 e, além de algumas moradias em banda, tem 

um conjunto de 5 edifícios plurifamiliares, com 3 pisos, alguns dos quais ainda em construção 

(Fotografia 8). Trata-se de uma área residencial, sendo pouco prováveis outros observadores além dos 

residentes no local, uma vez que não constitui local de passagem. Ainda, assim, existem alguns 

elementos arbóreos na linha de visão dos potenciais observadores. 
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Fotografia 7 – Vista para as instalações da SSF Fotografia 8 – Vista para as instalações da SSF a partir 

           a partir do ponto V1                                                                                 a partir do ponto V2 

Os pontos V3 e V4, localizados no limite noroeste da malha urbana da Praia da Tocha, em zonas de 

estacionamento automóvel, não apresentam visibilidade sobre a área em estudo. 

  

 Fotografia 9 – Vista para as instalações da SSF     Fotografia 10 – Vista para as instalações da SSF                                                          

a partir do ponto V3                                                                                        a partir do ponto V4 

Os pontos V5 e V6 (Fotografias 11 e 12) localizam-se na praia, cerca de 150 m para poente das atuais 

instalações da SSF, encontrando-se o primeiro a uma altura de cerca de 3 m do solo, uma vez que 

corresponde ao topo das caixas de derivação dos furos. Em cima desta estrutura são parcialmente 

visíveis as instalações da SSF, nomeadamente os telhados dos edifícios e o depósito vertical de 

armazenamento do oxigénio. 

No entanto, ao nível do observador, se considerarmos uma altura média de 1,70m, apenas é visível o 

depósito de oxigénio, que constitui a estrutura de maior altura nas atuais instalações da SSF. 

O ponto V6 situa-se junto ao local onde desagua a Vala das lagoas e a partir dele apenas é visível o 

reservatório de oxigénio. 

Em ambos os locais a visibilidade sobre a área das instalações da SSF é parcial e condicionada pela 

altura das dunas envolventes e pela existência de povoamentos adultos de pinheiro-bravo de alto 

fuste, sendo apenas visível a partir de pontos com cotas um pouco mais elevadas que, face às suas 
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características, não constituem locais de paragem ou de estadia para os utentes da praia, minimizando 

desse modo a exposição aos potenciais observadores. 

  

Fotografia 11 – Vista para as instalações da SSF           Fotografia 12 – Vista para as instalações da SSF a 

partir do ponto V5                                                                   a partir do ponto V6     

Os pontos V7, V8 e V12 localizam-se ao longo da estrada de acesso à Praia da Tocha (ER335-1), 

situando-se o V8 no topo de um talude de escavação com uma altura de 3/4 m, adjacente à ciclovia. 

Nestes locais, e ao longo da ER335-1, a visibilidade sobre a área de implantação do projeto é nula 

encontrando-se condicionada pela existência de povoamentos adultos de pinheiro-bravo, não sendo 

a área de projeto visível a partir da estrada ou do cimo dos taludes de escavação de maiores dimensões 

existentes nalguns troços. 

   

      Fotografia 13 – Vista a partir do ponto V12                                      Fotografia 14 – Vista a partir do ponto V7  

             (ER335-1 ao km 0+500)                                                                                   (ER335-1 ao km 4+500)  
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Fotografias 15 e 16 – Vista a partir do ponto V8 (ER335-1 ao km 2+000 no topo de talude de escavação) 

Efetuaram-se ainda 3 pontos de observação (V9, V10 e V11) em locais que, pelas suas características 

topográficas (locais de cotas mais elevadas que a envolvente), poderiam assumir-se como potenciais 

pontos com acessibilidade visual sobre a área em estudo, ainda que se situem a uma distância superior 

a 2km. 

Os pontos V9 e V10 correspondem a locais onde estão instalados aerogeradores (cotas na ordem dos 

30 e 34 m), mas que no entanto, não apresentam visibilidade sobre a área em estudo, conforme se 

pode observar nas Fotografias 18 e 19.  

O ponto V11, à cota 45 m, corresponde ao vértice geodésico Dunas 1º e foi considerado como ponto 

de análise de visibilidade pois, apesar de se localizar a uma distância na ordem dos 3 km da área do 

projeto, corresponde ao ponto de cotas mais elevadas na área em estudo. Tal como seria de esperar, 

a presença da mata de pinheiro bravo na envolvente não permite visibilidade para noroeste a partir 

do V11 (Fotografia 17). No entanto, para nascente, devido às desmatações realizadas para implantação 

do Parque Industrial da Tocha, a amplitude visual das vistas a partir deste ponto é bastante mais 

alargada. O mesmo sucede com as vistas para poente devido às desmatações realizadas para 

implantação da linha elétrica conforme se pode observar na Fotografia 17. 

 

Fotografia 17 – Vista a partir do ponto V11 (vértice geodésico Dunas 1º) 
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Fotografia 18 – Vista para noroeste a partir do ponto V10   Fotografia 19 – Vista a partir do ponto V9 

Face ao referido anteriormente pode concluir-se que os pontos de visibilidade sobre as instalações da 

SSF restringem-se apenas aos locais mais próximos localizados na envolvente imediata, sendo o 

número de potenciais observadores bastante reduzido e correspondente aos potenciais moradores 

das moradias localizadas no limite norte da malha urbana da Praia da Tocha. 

De acordo com os critérios anteriormente enunciados, e com a análise de visibilidades efetuada, 

considera-se que a paisagem em análise apresenta média a elevada capacidade de absorção visual, 

devido sobretudo ao relevo plano aliado à presença de manchas florestais de dimensão significativa 

na envolvente imediata (constituem barreiras visuais fracionadas), o que faz com que a bacia visual da 

área de ampliação das instalações da SSF seja confinada pelas manchas florestais que a delimitam, 

apresentando, assim, reduzida amplitude (ver Desenho EIA-12). 

Esta classificação deve-se também ao reduzido número de potenciais observadores com acessibilidade 

visual sobre as atuais instalações da SSF. 

5.7.6 – Síntese 

Em resumo pode considerar-se que estamos em presença de uma paisagem de elevada sensibilidade 

paisagística onde os aspetos mais marcantes são a planura (domínio da horizontalidade) e a mancha 

florestal contínua de pinheiro bravo, traduzidas numa significativa homogeneidade e horizontes 

visuais bastante limitados. Esta situação faz com que a bacia visual da área de ampliação das 

instalações da SSF seja confinada pelas manchas florestais que a delimitam, apresentando, assim, 

reduzida amplitude visual. 

É uma paisagem com identidade própria, resultado de uma conjugação de elementos naturais e 

antrópicos, atuando desde há vários milhares de anos. 
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 5.8 – QUALIDADE DO AR 

5.8.1 – Metodologia 

A análise da qualidade do ar baseou-se na seguinte informação: 

Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro - 2014; 

Dados de monitorização da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente (Qualar - 

APA). 

A informação foi também complementada com elementos disponíveis nos portais da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-Centro).  

A caracterização a nível local foi efetuada com base na identificação das principais fontes poluentes na 

zona do projeto e também dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados. 

Nesta avaliação serão consideradas as condições de dispersão dos poluentes com base nos parâmetros 

meteorológicos determinantes nos fenómenos de transporte e de dispersão. 

5.8.2 – Objetivo e Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, 

tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de Março. 

Este decreto estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, destinados a evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente; avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território 

nacional; obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da 

poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem como as 

melhorias obtidas através das medidas implementadas; garantir que a informação sobre a qualidade 

do ar ambiente seja disponibilizada ao público e preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja 

boa e melhorá-la nos outros casos. 

Neste contexto, são definidos procedimentos mais exigentes para a avaliação da qualidade do ar nas 

unidades de gestão estabelecidas para esse efeito (zonas e aglomerações), com um enfoque particular 

nas medidas de controlo e garantia de qualidade das medições, na rastreabilidade de todas as 

medições, na utilização de métodos de referência e equipamentos aprovados, na determinação da 

equivalência de métodos que não são de referência e na realização de exercícios de intercomparação. 

 

Em seguida apresentam-se os valores limite de qualidade do ar para o dióxido de azoto, PM10, 

monóxido de carbono e óxidos de azoto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro. 
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Poluente Legislação 
Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano Civil 

Dióxido de 

Azoto (NO2) 

Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 
200 μg/m3 (1) --- --- 40 μg/m3 

Partículas em 

Suspensão 

(PM10) 

Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 
--- --- 50 μg/m3 (2) 40 μg/m3 

Partículas em 

Suspensão 

(PM2,5) 

Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 

--- --- --- 25 μg/m3 

--- --- --- 20 μg/m3 (3) 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 
--- 10 000 μg/m3 (4) --- --- 

Óxidos de 

Azoto 

Valor Limite para Proteção 

da Vegetação 
--- --- --- 30 μg/m3 

Dióxido de 

Enxofre (SO2) 

Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 
350 μg/m3 (5) --- 125 μg/m3 (6) --- 

Benzeno (C6H6) 
Valor Limite para Proteção 

da Saúde Humana 
--- --- --- 5 μg/m3 

Legenda: 

(1) Valor limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil (200 μg/m3) – A margem de tolerância é de 50% 

em 19 de Julho de 1999, a reduzir em 1 de Janeiro de 2001 e em cada período de 12 meses subsequente numa percentagem 

anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010, pelo que em 2010 o valor limite horário é igual a 200 μg/m3. 

(2) Valor limite que não deve ser excedido mais de 35 vezes por ano civil. 

(3) Valor limite indicativo a rever pela Comissão à luz de novas informações sobre os efeitos na saúde e ambiente, a viabilidade 

técnica e a experiência obtida com o valor alvo. 

 (4) Valor máximo das médias octo-horárias do dia. O valor máximo das médias de concentração octo-horárias do dia será 

selecionado pela análise das médias por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e 

atualizados de hora a hora. Cada média octo-horária assim calculada será atribuída ao dia em que termina, ou seja, o primeiro 

período de cálculo para um dia determinado será o período decorrido entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; 

o último período de cálculo para um dia determinado será o período entre as 16 e as 24 horas desse dia. 

(5) Valor limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes por ano civil. 

(6) Valor limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes por ano civil. 

Quadro 5.8.1 – Valores limite da qualidade do ar (μg/m3) – Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
Setembro 

 

Os limiares de informação para o ozono e limiares de alerta para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto 

e ozono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, são apresentados em seguida. 
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Poluente Limiar de Alerta Limiar de Informação 

Dióxido de Azoto 

(NO2) 
400 μg/m3 (1) - 

Dióxido de Enxofre 

(SO2) 
500 μg/m3(1) - 

Ozono (O3) 240 μg/m3 (2) 180 μg/m3 

(1) A medir em três horas consecutivas 

(2) A medir em uma hora  

Quadro 5.8.2 – Limiares de informação e limiares de alerta – Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
Setembro 

No quadro seguinte apresentam-se os principais poluentes atmosféricos e os seus efeitos para a saúde 

humana. 

Poluentes Fontes Emissoras Efeitos na Saúde Humana 

NO2 

O dióxido de azoto resulta da queima de 

combustíveis nas unidades industriais e 

da combustão, a altas temperaturas, nos 

motores dos veículos automóveis 

Os seus efeitos traduzem-se no 

aumento da suscetibilidade a doenças 

respiratórias, principalmente em 

crianças, e também no aumento de 

possibilidade de ataques de asma 

SO2 

O dióxido de enxofre (SO2) provém 

fundamentalmente da combustão dos 

combustíveis fósseis que contêm enxofre. 

É um gás que é emitido principalmente 

por fontes industriais (tais como: 

refinarias, petrolíferas, industria do papel 

e química) e também pelo tráfego 

rodoviário. 

Os seus efeitos encontram-se 

associados a doenças respiratórias 

(como a bronquite crónica e a asma) e 

cardiovasculares. 

É dos gases que mais contribui para a 

acidificação das águas e vegetação, 

para a formação de smog e também 

pode provocar más condições de 

visibilidade 

PM 

As partículas em suspensão provêm das 

cinzas, da fuligem e de outras partículas 

produzidas principalmente pela 

combustão de carvão e fuelóleo na 

indústria e dos automóveis. São geradas 

em processos industriais, resultam do 

tráfego rodoviário (sendo emitidas nos 

gases de escape dos veículos a gasóleo, 

de processos de queima, movimentação 

de terras, da ressuspensão provocada 

pela passagem de veículos nas estradas 

Os seus efeitos encontram-se 

associados a doenças respiratórias. 

O seu risco não depende tanto da sua 

concentração mas sim de outros 

parâmetros como o seu tamanho e a 

sua toxicidade 
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Poluentes Fontes Emissoras Efeitos na Saúde Humana 

CO 

O CO provém essencialmente das 

emissões geradas pelos veículos a 

gasolina, principalmente dos mais 

antigos, e por alguns processos 

industriais. Por vezes ocorrem elevadas 

concentrações de CO em espaços 

confinados, ou ao longo das vias de 

circulação e trânsito. 

Afeta o sistema cardiovascular e 

nervoso. 

As elevadas concentrações podem 

causar sintomas como dores de 

cabeça e fadiga 

Quadro 5.8.3 – Principais fontes e efeitos na saúde humana de alguns poluentes atmosféricos 

5.8.3 – Caraterização Regional da Qualidade do Ar – Região Centro 

Face à necessidade de proceder à avaliação da qualidade do ar em todo o território nacional, foram 

delimitadas na Região Centro três Zonas (Zonas Centro Interior, Centro Litoral e de Influência de 

Estarreja) e duas Aglomerações (Coimbra e Aveiro/Ílhavo). 

Para assegurar a monitorização, a CCDR -Centro dispõe na sua área de jurisdição de uma rede de 

monitorização da qualidade do ar constituída atualmente por nove estações.  

Na Figura 5.8.1 apresenta-se a Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Centro, 

verificando-se que a área de estudo se localiza na Zona Centro Litoral. 
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      Fonte: CCDR-Centro                                                                                                                      Sem Escala 

           Área de estudo 

Figura 5.8.1 – Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Centro 

O Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro de 2014 foi realizado com o objetivo de divulgar os 

dados da qualidade do ar medidos nas estações de monitorização da área de jurisdição da CCDR-

Centro, no ano de 2014. 

Para cada poluente medido, foi efetuado um tratamento estatístico e gráfico, tendo em vista a análise 

comparativa com os valores normativos nacionais e comunitários legislados. 

Da análise dos resultados do referido Relatório destaca-se o seguinte para os poluentes que dispõem 

de Valores Limite, Valores Limiares, Valores Alvo ou Objetivos de Longo Prazo. 
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Dióxido de Enxofre  

Enquadramento Observações 

Proteção da Saúde Humana 
Não se verificou em nenhuma das Aglomerações e Zonas da Região 

Centro qualquer ultrapassagem dos Valores Limite 

Níveis Críticos para a Proteção 

da Vegetação 
Não foi ultrapassado o Valor Limite definido por lei 

Limiar de Alerta Não se registou nenhum caso de ultrapassagem 

Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.4 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para o 
dióxido de enxofre, 2014 

Óxidos de Azoto  

Enquadramento Observações 

Proteção da Saúde Humana Cumprimento dos Valores Limite impostos 

Níveis Críticos para a Proteção da 

Vegetação 
Não foi ultrapassado o Valor Limite de 30 μg/m3 

Limiar de Alerta Não foram registadas excedências 

        Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.5 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para os 
óxidos de azoto, 2014 

Ozono  

Enquadramento Observações 

Valor Alvo de Proteção da Saúde Humana 
Foram verificadas situações de excedência na estação de 

Fornelo do Monte 

Valor Alvo de Proteção da Vegetação Não foram registados casos ultrapassagem 

Valor Limiar de Informação ao Público e 

Valor Limiar de Alerta 
Não se registou nenhum caso de ultrapassagem 

Objetivos a Longo Prazo para a Proteção da 

Saúde Humana 

Se este parâmetro estivesse em vigor todas as estações 

estariam a cumprir 

Objetivos a Longo Prazo para a Proteção 

da Vegetação 

Em quatro estações foram consideradas excedências ao valor 

estipulado por lei (6000 μg/m3h) 

        Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.6 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para o 
ozono, 2014 
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Monóxido de Carbono  

Enquadramento Observações 

Proteção da Saúde Humana Não se registaram excedências 

                                      Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.7 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para o 
monóxido de carbono, 2014 

Partículas em Suspensão (PM10) 

Enquadramento Observações 

Proteção da Saúde 

Humana 

Foi ultrapassado apenas para a estação da qualidade do ar de Aveiro estabelecido em 

termos de número de casos das médias diárias superiores a 50 μg/m3 (admissíveis 35 

casos por ano), com 41 casos de ultrapassagens 

Tendo por base a média anual, cujo valor limite é de 40 μg/m3, não há a registar 

excedências 

        Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.8 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para as 
partículas em suspensão (PM10), 2014 

Partículas em Suspensão (PM2,5) 

Enquadramento Observações 

Valor Alvo  
Não se registou excedências ao Valor Alvo, o qual é definido tendo por base a média 

anual, cujo valor é de 25 μg/m3 

Valor Limite Em nenhuma das estações este valor foi excedido 

        Fonte: Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro, 2014 

Quadro 5.8.9 – Resumo dos resultados do Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro para as 
partículas em suspensão (PM2,5), 2014 

De uma forma geral, e apesar de terem ocorrido excedências pontuais relativamente aos valores 

legislados de alguns poluentes, pode considerar-se que a qualidade do ar na Região Centro, no ano de 

2014, foi boa. 

Evolução do índice de Qualidade do Ar   

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada 

um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados 

são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores 

poluentes responsáveis pelo índice.  

São 5 os poluentes englobados no índice de qualidade do ar: monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3); partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10). 

A figura seguinte apresenta o histórico anual da qualidade do ar na Zona Centro Litoral para o período 

2004-2013. 
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Fonte: 

www.qualar.pt, adaptado do Relatório Ambiental Final da Avaliação Ambiental Estratégica da 1ª Revisão do PDM de 

Cantanhede 

Figura 5.8.2 – Evolução dos índices de qualidade do ar na Zona Centro Litoral, entre 2004 e 2013 

Atendendo aos dados anteriores verifica-se, de uma forma geral, um aumento da percentagem de dias 

classificados como Muito Bom, entre 2004 e 2008, registando-se nos anos seguintes grandes 

oscilações, atingindo em 2013 o valor mais baixo. Relativamente à percentagem de dias classificados 

como Bom, a partir de 2009, mais de 70% dos dias apesentavam esta classificação, atingindo em 2013 

o valor mais elevado.  

Entre 2004 e 2007, mais de 20% dos dias registavam uma classificação Médio, verificando-se nos anos 

subsequentes que o número de dias com classificação tem vindo a diminuir. De igual forma, para o 

período apresentado verifica-se uma diminuição da percentagem do número de dias classificados 

como Fraco, sendo os seus valores muito reduzidos. Só existe registo de dias classificados como Mau 

em 2005. 

 

Fonte: www.qualar.pt 

Figura 5.8.3 – Índice de qualidade do ar da zona Centro Litoral no ano de 2014 

http://www.qualar.pt/
http://www.qualar.pt/
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O índice da qualidade do ar na Zona Centro Litoral, no ano de 2014, situou-se na maior parte dos dias 

no índice de qualidade Bom.  

Perspetiva-se que para o ano de 2015 esta situação não tenha sofrido alterações. 

5.8.4 – Caraterização da Área de Estudo 

5.8.4.1 - Identificação dos Recetores Sensíveis 

Os recetores sensíveis podem ser definidos como a população potencialmente afetada pela 

construção, exploração e desativação do projeto e das suas atividades complementares.  

Após as visitas de campo efetuadas à área de estudo, consideram-se como recetores sensíveis no 

descritor da qualidade do ar, a população (residente e não residente) da povoação da Praia da Tocha 

como se pode observar na Figura 5.8.4.       

 

                             Limite do terreno das instalações da STOLT SEA FARM                      Sem Escala 

Figura 5.8.4 – Recetores sensíveis na área de estudo 

Tendo em consideração os recetores sensíveis e as informações recolhidas junto de entidades 

localizadas na povoação da Praia da Tocha, nomeadamente a Junta de Freguesia da Tocha e o Pólo de 

Turismo da Praia da Tocha, estima-se que a população residente na povoação da Praia da Tocha 

corresponda a cerca de 875 pessoas, se todas as casas estiverem ocupadas. Para a estimativa teve-se 

em consideração os seguintes pressupostos: 

 Identificaram-se cerca de 350 edifícios com uma média de 2 pisos por edifício; 

 Considerou-se a presença de 1 família por edifício; 
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 Considerou-se que a dimensão média familiar para a freguesia em apreço é de 2,5 (Censos 

2011). 

Por sua vez, estima-se que a população não residente durante o ano de 2015 tenha atingindo as 1071 

pessoas, com especial relevância nos meses de verão que correspondem à época balnear e onde a 

presença de população não residente assume maior importância., tendo vindo a aumentar nos últimos 

anos.  

Sendo assim, a estimativa máxima de população anual (residente e não residente) na povoação da 

Praia da Tocha é cerca de 1946 pessoas. 

5.8.4.2 - Localização e Identificação das Fontes Poluentes 

Na área de estudo, a principal fonte poluente da qualidade do ar é o tráfego rodoviário que circula nas 

estradas existentes, quer pavimentadas, quer em terra batida. Destaca-se a ER 335-1, responsável pelo 

acesso à povoação da Praia da Tocha, que apresenta um volume de tráfego acentuado durante os 

meses de verão, em virtude da época balnear. 

Em termos de indústria, destacam-se as instalações de aquicultura da Stolt Sea Farm (proponente do 

EIA) e a zona industrial da Tocha localizada a cerca de 3,5 km a este da área de estudo. Refere-se 

também a presença da ETAR da Praia da Tocha a cerca de 1,2 km a sul da área de estudo. 

  

      Limite do terreno das instalações da STOLT SEA FARM                       Sem Escala 

Figura 5.8.5 – Localização de fontes poluentes da qualidade do ar 

5.8.4.3 - Condições de Dispersão dos Poluentes Atmosféricos 

O conhecimento do regime geral dos ventos é fundamental nos estudos de previsão de dispersão de 

poluentes no ar, bem como a morfologia do terreno, por poder constituir uma barreira natural à 

dispersão. 

De acordo com a caracterização apresentada no descritor do clima, os ventos dominantes registados 

nas estações climatológicas de Dunas de Mira e de Montemor-o-Velho são do quadrante norte, em 

particular na estação de Dunas de Mira, como se pode observar nas figuras seguintes. 
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Figura 5.8.6 – Frequência e velocidade média dos ventos para cada rumo para as estações 
climatológicas de Dunas de Mira e de Montemor-o-Velho 

Na estação climatológica de Dunas de Mira a direção menos frequente é de Nordeste. As situações de 

calma são raras com uma frequência de 0,1 %. A velocidade do vento não ultrapassa os 10,5 km/h. 

Na estação climatológica de Montemor-o-Velho a velocidade do vento é em geral superior, o que se 

pode dever ao efeito do vale do Mondego. As situações de calma são mais frequentes com 11,9% de 

ocorrência. 

Tendo por base os ventos dominantes na área de estudo, verifica-se que os recetores localizados a sul 

das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM serão os potencialmente mais afetados pelas fontes 

poluentes.  

5.8.4.4 - Caraterização da Qualidade do Ar 

A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar integra atualmente diversas estações em zonas 

urbanas, suburbanas e também em áreas rurais.  

Na área de estudo não existem estações de monitorização da qualidade do ar integradas na rede de 

Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente. Deste modo, recorreu-se à estação de 

Montemor-o-Velho (estação rural de fundo), localizada a cerca de 22 km a Sudeste da área de estudo, 

para a caracterização da qualidade do ar na área em análise. 

As estações de fundo não se encontram sob a influência direta de vias de tráfego ou de qualquer fonte 

próxima de poluição. Permitem conhecer a exposição média da população aos fenómenos de poluição 

de fundo. 

Os dados da estação de Montemor-o-Velho são apresentados no quadro seguinte. 

 

 

Código 2022 

Estação Dunas de Mira Estação Montemor-o-Velho 
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Data de Início 2007-09-06 

Tipo de Ambiente Rural perto de cidade 

Tipo de Influência Fundo 

Zona Centro Litoral 

Rua  

Freguesia Montemor-o-Velho 

Concelho Montemor-o-Velho 

Coordenadas 

Gauss Militar 

(m) 

Latitude 
 

357 458 

Longitude 153 592 

Coordenadas   

Geográficas  

WGS84 

Latitude 40°10 '58'' 

Longitude 8°40'36'' 

Altitude (m) 96 

Rede Rede de Qualidade do Ar do Ar do Centro 

         Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.10 – Dados da estação de Montemor-o-Velho 

No quadro seguinte apresentam-se os poluentes monitorizados na estação de Montemor-o-Velho e o 

ano de início da monitorização. 

Poluente Símbolo Data de Início Data de Fim 

Monóxido de Azoto NO 2007-09-06 - 

Dióxido de Azoto NO2 2007-09-06 - 

Óxidos de Azoto NOx 2007-09-06 - 

Ozono O3 2007-10-24 - 

Dióxido de Enxofre SO2 2007-09-06 2015-12-31 

Partículas < 10 µm PM10 2007-09-06 - 

       Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.11 – Poluentes monitorizados na estação de Montemor-o-Velho e ano de início da 
monitorização 

Em seguida apresentam-se os valores medidos e disponíveis no portal da Agência Portuguesa do 

Ambiente para os vários poluentes atmosféricos (ozono, dióxido de enxofre, partículas PM10 e dióxido 

de azoto) monitorizados na estação de Montemor-o-Velho, entre 2011 e 2014.  

http://www.qualar.org/


 

 
 

 

136 
 

Poluente 2011 2012 2013 2014 

Ozono (O3) 

Média (μg/m3) 

72,1 56,0 77,7 58,3 

Dióxido de Enxofre (SO2) 1,0 1,1 1,2 0,8 

Partículas <10 μm (PM10) 25,5 20,3 18,7 17,2 

Dióxido de Azoto (NO2) 9,2 8,4 7,4 9,5 

  Fonte: www.qualar.org  

Quadro 5.8.12 – Concentrações médias anuais (base diária) registadas na estação Montemor-o-
Velho 

Evolução da Qualidade do Ar 

Os gráficos seguintes traduzem a evolução da concentração dos poluentes monitorizados na estação 

de Montemor-o-Velho entre 2011 e 2014. 

 

Figura 5.8.7 – Evolução da concentração de ozono (O3) 

Da análise do gráfico anterior, refere-se que entre 2011 e 2014 a evolução da concentração de O3 tem 

sido irregular, na medida em que após uma diminuição acentuada no ano de 2012, coincidindo com o 

menor valor dos anos analisados (56 µg/m3), registou-se um aumento significativo no ano de 2013, 

atingindo-se o maior valor dos anos considerados, cerca de 77,7 µg/m3. No ano de 2014 ocorreu 

novamente uma diminuição acentuada da concentração deste parâmetro, atingindo-se o valor de 58,3 

µg/m3. 

 

http://www.qualar.org/
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Figura 5.8.8 – Evolução da concentração de dióxido de enxofre (SO2) 

Da análise do gráfico anterior, verifica-se que entre 2011 e 2013 a concentração de SO2 tem vindo a 

crescer, atingindo o valor mais elevado no ano de 2013. No entanto, no ano de 2014 registou-se uma 

diminuição de concentração de SO2, atingindo-se o valor de 0,8 µg/m3, que coincide com o valor mais 

reduzido dos anos considerados. 

 

Figura 5.8.9 – Evolução da concentração de PM10 

Entre os anos de 2011 e 2014 regista-se uma diminuição da concentração de PM10, atingindo-se o valor 

mais baixo dos anos analisados no ano de 2014, com uma concentração de 17,2 µg/m3. 

 

Figura 5.8.10 – Evolução da concentração de dióxido de azoto (NO2) 

Entre 2011 e 2013 registou-se um decréscimo da concentração de NO2, atingindo-se o valor mais 

reduzido dos anos analisados no ano de 2013, com 7,4 µg/m3. Entre 2013 e 2014 ocorreu um aumento 

da concentração de NO2, até aos 9,5 µg/m3, que coincide com o maior valor de concentração dos anos 

analisados. 

De uma forma geral, pode afirmar-se que, no ano de 2014, com exceção do dióxido de azoto, para os 

restantes poluentes registou-se uma diminuição da concentração.  

Enquadramento Legal 

Em seguida apresenta-se o enquadramento legal, tendo como referência o último ano com dados 

(2014) e o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, dos poluentes monitorizados na estação 

Montemor-o-Velho. 
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 Ozono (O3) 

Designação Valor (µg/m3) N.º Excedências 

Limiar de alerta à 

população 
240 0 

Limiar de informação à 

população 
180 0 

   Fonte: www.qualar.org  

Quadro 5.8.13 – Proteção da Saúde Humana: Base Horária 

Designação Valor (µg/m3) 
N.º de Excedências 

Permitidas 
N.º Excedências 

  Valor-Alvo 120 25  (a) 3 (b) 

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

(b) Número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedências ao valor de 120 

µg/m3. A data limite para a sua observância é 1-1-2010. 

Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.14 – Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária 

 

Designação Valor (µg/m3) Valor Obtido (µg/m3) 

  Objetivo de Longo Prazo 120  

                                  Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.15 – Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária 

 Dióxido de Enxofre (SO2) 

Designação Valor (µg/m3) N.º de Excedências 

Limiar de Alerta 

(medido em três horas 

consecutivas) 

500 0 

                                 Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.16 – Limiar de Alerta 

 

 

http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
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Designação Valor (µg/m3) 
Excedências Permitidas 

(horas) 

N.º Excedências 

(horas) 

  Valor Limite 350 24 0 

      Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.17 – Proteção da Saúde Humana: Base Horária 

Designação Valor (µg/m3) 
Excedências Permitidas 

(dias) 

N.º Excedências 

(dias) 

  Valor Limite 125 3 0 

 Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.18 – Proteção da Saúde Humana: Base Diária 

Designação Valor (µg/m3) Valor Obtido (µg/m3) 

Valor limite anual 20 0,8 

   Quadro 5.8.19 – Proteção dos Ecossistemas 

 Partículas PM10 

Designação Valor (µg/m3) 
Excedências Permitidas 

(dias) 

N.º Excedências 

(dias) 

  Valor Limite  50 35 2 

 Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.20 – Proteção da Saúde Humana: Base Diária 

 Valor (µg/m3) Valor obtido (µg/m3) 

Valor Limite 40 17,2 

  Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.21 – Proteção da Saúde Humana: Base Anual 

 Dióxido de Azoto (NO2) 

Designação Valor (µg/m3) Nº. de Excedências 

Limiar de Alerta  

(medido em três horas 

consecutivas) 

400 0 

  Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.22 – Limiar de Alerta 

 

http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
http://www.qualar.org/
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Designação Valor (µg/m3) 
Excedências Permitidas 

(horas) 

N.º Excedências 

(horas) 

  Valor Limite  200 18 0 

 Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.23 – Proteção da Saúde Humana: Base Horária 

Designação Valor (µg/m3) Valor obtido (µg/m3) 

Valor Limite 40 9,6 

  Fonte: www.qualar.org 

Quadro 5.8.24 – Proteção da Saúde Humana: Base Anual 

Considerando a informação apresentada anteriormente, verifica-se que, os valores obtidos na estação 

Montemor-o-Velho cumpriram os valores legislados no ano de 2014. 

Os valores obtidos nesta estação serão os valores de referência a partir dos quais se deverá avaliar a 

evolução da qualidade do ar na situação de pós-avaliação. 

 

 

 

 

http://www.qualar.org/
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5.9 – RUÍDO  

As instalações atuais, implantadas há várias décadas (desde 1989), encontram-se licenciadas para a 

produção de pregado. Face às necessidades de mercado, a STOLT SEA FARM pretende aumentar a 

capacidade produtiva, através da ampliação da unidade da Tocha, dotando-a de um novo edifício para 

a produção de linguado, que corresponde ao objeto de avaliação do presente estudo. 

A ampliação da STOLT SEA FARM traduz-se essencialmente na construção de uma nova edificação em 

betão com cobertura com chapas térmicas, que albergará todo o processo de produção de linguado. 

Serão aproveitadas as sinergias existentes, e a nova tecnologia a implementar será inserida totalmente 

no interior da edificação, e à semelhança do Edifício de Quarentena atualmente existente, a emissão 

sonora para o exterior não será significativa. De referir que o abastecimento da água necessária, face 

à tecnologia própria que permite a recirculação da água com taxas mínimas de reposição e o baixo 

consumo energético, será assegurado pelas infraestruturas existentes, sem necessidade de alteração 

do atual estado de funcionamento. 

Associada à ampliação será ainda efetuada a requalificação do acesso, deixando de passar pelo interior 

da povoação da Praia da Tocha, e passando a fazer-se por uma rua mais periférica, onde a ocupação 

sensível envolvente é composta essencialmente por habitações com ocupação sazonal, no período de 

férias. 

Assim, para o descritor propõe-se efetuar a avaliação dos impactes no ambiente e se necessário, 

propor medidas de minimização, para dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 1 de Agosto. 

Para cumprir o objetivo referido, a metodologia de trabalho adotada foi, resumidamente, a seguinte: 

a) Caracterização e análise do ambiente sonoro atual na área de influência da STOLT SEA FARM 

através da realização de amostragens dos níveis sonoros do ruído ambiente, atualmente 

existente; 

b) Avaliação do Impacte Ambiental do projeto, no descritor Ambiente Sonoro, em pontos 

julgados pertinentes, e modelação acústica 3D, por recurso ao software CadnaA. A modelação 

acústica permite efetuar a estimativa dos níveis sonoros na área de influência do projeto, com 

base em dados de emissão sonora obtidos para as principais fontes de ruído e em critérios e 

premissas julgados adequados e justificados; 

c) Verificação da necessidade de medidas de minimização tendo em conta os limites 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 

d) Apresentação do plano de monitorização, face aos resultados previsionais obtidos e às 

medidas preconizadas. 

O presente capítulo reporta-se à caracterização da situação de referência. 
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5.9.1 – Enquadramento Legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido 

contemplada na Lei de Bases do Ambiente, de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde 

humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 

de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, e 

estabelece o seguinte nos seus Artigos 3.º, 11.º, 13.º, 14.º e 15.º. 

Artigo 3.º – Definições 

“Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Atividade ruidosa permanente» a atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que 

sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde 

se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços; 

b) «Atividade ruidosa temporária» a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter 

não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 

locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, 

competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha 

uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
13 × 10

𝐿𝑑
10 + 3 × 10

𝐿𝑒+5
10 + 8 × 10

𝐿𝑛+10
10

24
) 

l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos diurnos representativos de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 

corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 
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p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 

iii) Período noturno—das 23 às 7 horas; 

q) «Recetor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

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 noturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação.” 

Artigo 11.º Valores limite de exposição 

“1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído 

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Ln; 
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d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte aéreo não devem 

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior 

a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte que não aéreo não 

devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 

superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

2 – Os recetores 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 fixados no presente 

artigo. 

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para 

efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 – Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação 

deve ser efeituada junto do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que 

tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção 

do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 

m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização 

através dos valores neles representados. 

5 – Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, 

designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do 

n.º 1.” 
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Artigo 13.o atividades ruidosas permanentes 

1 — A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes 

das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.o;e 

b)Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou 

atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 

5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos 

do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adotadas as medidas necessárias, de 

acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 

c) Medidas de redução no recetor sensível 

3 — Compete à entidade responsável pela atividade ou ao recetor sensível, conforme quem seja titular 

da autorização ou licença mais recente, adotar as medidas referidas na alínea c) do número anterior 

relativas ao reforço de isolamento sonoro. 

4 — São interditos a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes nas zonas sensíveis, 

exceto as atividades permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas alíneas a) e b) do 

n.o 1. 

5 — O disposto na alínea b) do n.o 1 não se aplica, em qualquer dos períodos 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 receção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 

6 — Em caso de manifesta impossibilidade técnica de cessar a atividade em avaliação, a metodologia 

de determinação do ruído residual é apreciada caso a caso pela respetiva comissão de coordenação e 

desenvolvimento regional, tendo em conta diretrizes emitidas pelo Instituto do Ambiente. 

7 — O cumprimento do disposto no n.o 1 é verificado no âmbito do procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, sempre que a atividade ruidosa permanente esteja sujeita ao respetivo regime 

jurídico. 

8 — Quando a atividade não esteja sujeita a avaliação de impacte ambiental, a verificação do 

cumprimento do disposto no n.o 1 é da competência da entidade coordenadora do licenciamento e é 

efetuada no âmbito do respetivo procedimento de licenciamento, autorização de instalação ou de 

alteração de atividades ruidosas permanentes. 

9 — Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deve apresentar à entidade 

coordenadora do licenciamento uma avaliação acústica. 
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Artigo 14.º atividades ruidosas temporárias 

“É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

Artigo 15.º Licença especial de ruído 

“1 – O exercício de atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, em 

casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos aspetos referidos no 

número seguinte. 

2 – A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis 

relativamente à data de início da atividade, indicando: 

a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade; 

b) Datas de início e termo da atividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f)Outras informações consideradas relevantes. 

3 – Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do 

alvará de licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º 

do presente decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma datado alvará. 

4 – Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma 

datado alvará, esta considera-se tacitamente deferida. 

5 – A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada 

ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

6 – Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq reporta-se a 

um dia para o período de referência em causa. 

7 – Não carece de licença especial de ruído: 

a) O exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos 

valores limites fixados no n.º 5; 
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b) As atividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem 

executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo recetor. 

8 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser 

dispensada pelos municípios no caso de obras em infraestruturas de transporte, quando seja necessário 

manter em exploração a infraestrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter técnico, 

não seja possível interromper os trabalhos. 

9 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser ainda 

excecionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do 

ambiente e dos transportes, no caso de obras em infraestruturas de transporte cuja realização se 

revista de reconhecido interesse público.” 

Assim, em suma, os limites a verificar são: 

 Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): Artigos 14.º e 15.º. 

 Fase de Exploração (Atividade Ruidosa Permanente): Artigos 11.º e 13.º. 

5.9.2 – Classificação Acústica 

No caso em apreço a STOLT SEA FARM localiza-se no concelho de Cantanhede, e possui Classificação 

Acústica do seu território, aprovada no âmbito do respetivo Plano Diretor Municipal (Artigo 93.º do 

Regulamento), e constante na respetiva Planta de Ordenamento – Zonamento acústico – Classificação 

de Zonas Sensíveis, Mistas e Identificação de Zonas de Conflitos – Lden. 

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da referida planta de zonamento acústico, onde é possível 

constatar que a STOLT SEA FARM não se encontra integrada em zona classificada, ou seja não sendo 

sensível ao ruído, não tem limites sem limites legais a verificar dentro do respetivo perímetro. Os 

recetores sensíveis mais próximos, potencialmente mais afetáveis pelo ruído da ampliação das 

instalações, localizam-se no perímetro urbano da Praia da Tocha, e encontram-se classificados como 

Zona Mista. 
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Figura 5.9.5 – Extrato do Zonamento Acústico na envolvente da STOLT SEA FARM (fonte PDM de 

Cantanhede) 

Neste contexto os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º, do RGR) são: 

 Recetores sensíveis localizados em Zona Mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).; 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, as atividades ruidosas 

permanentes, que não infraestruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas sensíveis ou 

mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de acordo com o Artigo 

13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade: 

 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D. 

 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D. 

 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D. 

Sendo D o valor determinado em função da relação entre a duração acumulada de ocorrência do ruído 

particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

5.9.3 – Ambiente Sonoro Atual 
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A caracterização do ambiente sonoro atual foi efetuada nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os recetores atualmente existentes 

localizados na área de potencial influência acústica da Ampliação da STOLT SEA FARM em análise, e 

que se enquadrem no determinado na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Recetor 

sensível” todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou espaço de lazer, com utilização humana. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, levadas a 

cabo por Laboratório de Acústica acreditado (L0535), segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, 

pelo Instituto Português de Acreditação (ver no Anexo 8 - Relatório de Medições Acreditado). 

Foram avaliados 2 pontos de medição de ruído, Ponto 1 e Ponto 2, com o objetivo de caracterizar o 

ambiente sonoro existente junto dos conjuntos de recetores sensíveis identificados e potencialmente 

mais afetados pelo ruído do projeto de ampliação. 

Na figura seguinte apresentam-se a localização dos pontos de medição. 

 

 

Figura 5.9.6 – Localização do projeto e dos pontos de medição (fonte: Google earth) 

Em suma, os resultados obtidos nas medições realizadas de 25, 26 de Janeiro e 24 de Fevereiro de 

2016 apresentam-se em seguida: 

Ponto 1 – Proximidade da entrada atual da STOLT SEA FARM, coordenadas 40°20'0.99"N; 

8°50'19.26"W: 

Habitações unifamiliares e plurifamiliares, de construção recente e ainda em construção, na sua 

maioria com ocupação sazonal no período de férias, localizadas a aproximadamente 30 metros do 

perímetro da área da STOLT SEA FARM, e a aproximadamente 270 metros a área de intervenção / 

ampliação. 

1 

  2 
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Fontes de ruído significativas: Ruído do tanque de distribuição de água, tráfego rodoviário local 

esporádico e ondulação marítima. 

Classificação Acústica: Recetores sensíveis integrados em zona mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 53 dB(A) ; Le ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 53 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 

  

Figura 5.9.7 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 1 

Ponto 2 – Zona este do perímetro urbano da Praia da Tocha (zona do novo acesso), coordenadas 

40°19'59.07"N; 8°50'14.52"W: 

Habitações unifamiliares, de construção muito recente ou ainda em construção, na sua maioria com 

ocupação sazonal no período de férias, localizadas a aproximadamente 70 metros do perímetro da 

área da STOLT SEA FARM, e a aproximadamente 150 metros a área de intervenção / ampliação. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local esporádico, ruído do tanque de distribuição de 

água, natureza (interação do vento no pinhal e fonação animal). 

Classificação Acústica: Recetores sensíveis integrados em zona mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 48 dB(A) ; Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 
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Figura 5.9.4 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 2 

De acordo com os resultados obtidos nas medições in situ, o ambiente sonoro dos recetores localizados 

na envolvente área de intervenção da STOLT SEA FARM, caracterizados pelos pontos de medição Ponto 

1 e Ponto 2, cumpre os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007), associados a recetores sensíveis 

classificados em Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Importa ainda referir, que as generalidades dos recetores sensíveis existentes na proximidade da 

STOLT SEA FARM, com ocupação sazonal, foram construídos significativamente depois da implantação 

desta unidade, e por conseguinte o ambiente sonoro de referência, existente quando da construção 

destes recetores já contemplava o ruído operacional desta unidade. 

Na zona mais este do perímetro urbano da Praia da Tocha, os recetores sensíveis existentes 

(caraterizados pelo Ponto 2) são de construção muito recente, e muitos destes ainda estão em 

construção, e correspondem na maioria dos casos, a segundas habitações, com ocupação sazonal no 

período de férias.  

De referir ainda que o concelho de Cantanhede possui mapas municipais de ruído, elaborados no 

âmbito da revisão do PDM com resultados que se reportam ao ano de 2014, e demostram que o 

ambiente sonoro na envolvente da STOLT SEA FARM é compatível com os respetivos limites legais. 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A). 

 Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) ≤ Lden ≤ 65 dB(A). 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Verifica-se que na envolvente da área de intervenção em análise (caraterizada pelos pontos de 

medição Ponto 1 e Ponto 2) o ambiente sonoro atual varia entre o pouco e o moderadamente 

perturbado, sendo as principais fontes de ruído: o ruído operacional da STOLT SEA FARM, o tráfego 

rodoviário local, e o ruído da ondulação e da interação do vento com o pinhal envolvente. 
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5.10 – SOCIOECONOMIA 

5.10.1 – Metodologia 

No âmbito da caracterização da situação atual, a análise da componente socioeconómica visa a 

identificação das principais características sociais e económicas da área de implantação do projeto, 

tarefa indispensável a uma correta identificação e avaliação dos potenciais impactes ao nível das 

condições e qualidade de vida das populações, associados à implantação do projeto em causa. 

Neste sentido, a componente socioeconómica procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de 

serem influenciados pela implementação do projeto. No presente estudo são contemplados os 

seguintes níveis de análise: 

Um primeiro nível, de enquadramento regional, com incidência na área envolvente do projeto; 

Um segundo nível, de enquadramento concelhio, no qual será também analisada uma área territorial 

mais restrita, ou seja, a freguesia diretamente afetada pelo projeto, que consiste na área de influência 

direta do projeto; 

Um terceiro nível, de enquadramento local, em que se procura obter um conhecimento da área onde 

se insere a unidade industrial em estudo. 

Para as análises efetuadas, recorreu-se a informação estatística censitária e outra, produzida pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). Sempre que possível foram utilizados dados dos Censos de 2001 

e 2011, bem como outros dados mais recentes no sentido de detetar algumas dinâmicas de evolução 

dos indicadores selecionados. 

5.10.2 – Enquadramento Regional e Concelhio da Área de Análise 

O local para ampliação das instalações de aquicultura, objeto do presente estudo, situa-se na freguesia 

da Tocha, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, NUT II - Região Centro, NUT III - Região de 

Coimbra 

De acordo com a versão 2002 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos (NUTS), que corresponde aquela utilizada nos Censos 2011, a NUT III onde o 

concelho de Cantanhede estava integrado era designada como Baixo Mondego. 

Tendo em consideração que estas alterações são recentes, e como tal não constam dos últimos Censos 

(INE, 2011), ou da maior parte das referências bibliográficas consultadas, no âmbito do presente 

capítulo é utilizada com frequência a anterior divisão administrativa, ou seja, faz-se referência ao Baixo 

Mondego como a sub-região onde o projeto será implantado. 

Refere-se ainda que, de acordo com a anterior divisão administrativa, o concelho de Cantanhede 

encontrava-se subdividido em 19 freguesias. Atualmente, com as alterações decorrentes da 

reorganização administrativa territorial autárquica, este número passou para 14, face à União de 

algumas das freguesias, conforme se pode observar na Figura 5.10.1. 
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Figura 5.10.1 – Freguesias do concelho de Cantanhede 

A Região de Coimbra é composta pelos concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 

Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, 

Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares e 

corresponde à Unidade Territorial Estatística de Nível III (NUT III) do Baixo Mondego, tal como referido 

anteriormente. 

Com uma população residente de cerca de 36.000 habitantes e uma área de 390 Km2, 

aproximadamente, Cantanhede é um dos maiores concelhos do distrito de Coimbra, constituído por 

catorze freguesias, num total de 168 localidades, entre as quais as vilas de Ançã, Febres e Tocha. 

A cidade de Cantanhede, sede de concelho, localiza-se no centro de um triângulo geográfico de notória 

importância económica na Região Centro de Portugal. 

Com uma localização geográfica privilegiada, a poucos quilómetros de Coimbra, Figueira da Foz e 

Aveiro, a sua centralidade é reforçada pela existência de nós de acesso aos principais corredores 

rodoviários nacionais: a A1, a nascente, a A14, a sul, e a A17, que atravessa toda a zona poente do 

território. 

Outras vantagens socioeconómicas deste concelho são as resultantes do forte investimento municipal 

no reforço dos fatores de atratividade para instalação de empresas, designadamente a rede interna 
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de estradas e diversas vias rápidas que garantem maior fluidez de tráfego, bem como as quatro zonas 

industriais existentes no concelho, nomeadamente em Cantanhede, Murtede, Tocha e Febres. 

A cidade de Cantanhede dispõe também de um parque de ciência e tecnologia especializado em 

biotecnologia - Biocant Park. Trata-se de um pólo de inovação e investigação científica em ambiente 

empresarial promovido pela Associação Beira Atlântico Parque, cujo capital social é detido 

maioritariamente pelo Município de Cantanhede, integrando ainda vários associados de referência, 

como são os casos da Universidade de Coimbra, através do Centro Neurociências, e da Universidade 

de Aveiro. 

De referir ainda a importância da Praia da Tocha enquanto uma das melhores estâncias balneares da 

Região Centro, facto que tem levado a que tenha sido sempre distinguida com a Bandeira Azul. 

5.10.3 – Estrutura Demográfica 

De acordo com os dados dos Censos 2011, a população residente no concelho de Cantanhede é 36.595, 

o que representa 1,57% da população do Centro e 11% da população do Baixo Mondego. No entanto 

o n.º da população residente diminuiu em 2013 para 36.234. 

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011 e AE Região Centro 2013 

 

Quadro 5.10.1 – Evolução da População Residente e Densidade Populacional 

Através da análise dos dados da evolução da população residente, apresentados no Quadro 5.10.1, é 

possível constatar que Cantanhede foi até 2001, um concelho crescente em termos populacionais. No 

entanto, na década de 2001-2011, bem como no período compreendido entre 2011 e 2013, registou-

se um decréscimo da população residente, não só no concelho de Cantanhede, mas em todas as 

unidades territoriais em estudo, com exceção de Portugal Continental que assistiu a um aumento da 

população entre 2001 e 2011. Mesmo para o Continente, apesar da taxa de crescimento se ter mantido 

positiva nas últimas duas décadas, a tendência tem sido para diminuir, e de uma forma significativa, 

tal como se verifica pelos dados relativos a 2013. É exemplo a sub-região do Baixo Mondego onde a 

taxa de crescimento passou de 3,4%, no decénio de 1991/2001, para cerca de 

 -2,35%, no decénio de 2001/2011. 

Unidade 

Territorial 

População Residente (N.º) Taxa de 

Crescimento 

(1991-

2001) 

% 

Taxa de 

Crescimento 

(2001-

2011) % 

Área 

(km²) 

Densidade 

Populacional 

2011 

(hab/km²) 

1991 2001 2011 2013 

Tocha 4.369 4.016 3.992 - -8,0 -0,60 78,44 50,9 

Cantanhede 37.140 37.910 36.595 36.234 2,0 -3,47 390,88 93,6 

Sub-região do Baixo 
Mondego 

328.858 340.309 332.326 322.993 3,4 -2,35 2.062,80 161,1 

Região Centro 2.258.768 2.348.397 2.327.755 2.281.164 3,9 -0,88 28 199,34 82,6 

Portugal 
Continental 

9.375.926 9.869.343 10.047.621 9.918.548 5,2 1,81 89 102,16 112,8 
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De referir que das 12 NUTS III que integravam a região Centro (NUTS – 2002), apenas em três, Oeste 

(7,0%), Pinhal Litoral (4,0%) e Baixo Vouga (1,3%) se observaram acréscimos de população na década 

de 2001-2011. 

Na mesma década, mas no que se refere aos municípios do Baixo Mondego, verifica-se que, com 

exceção de Condeixa-a-Nova e Montemor-o-Velho, todos os concelhos perderam população. 

No concelho de Cantanhede, das 19 freguesias existentes à data, apenas três tiveram aumento 

populacional, com destaque para a freguesia de Cantanhede, com um crescimento na ordem dos 9,5%. 

Por contraste a freguesia de Corticeiro de Cima registou uma perca de habitantes na ordem dos -16%. 

A freguesia em estudo (Tocha) foi, de entre aquelas que tiveram um saldo negativo, a que teve a 

percentagem mais baixa. 

Conforme se pode observar pela análise do quadro anterior e do gráfico da Figura 5.10.2, em 2011 a 

região Centro apresentava uma densidade populacional de cerca de 82,6 habitantes por km2 (baixou 

para 80,9 hab./km2 em 2013), e a sub-região do Baixo Mondego de 161,1 habitantes por km2, valor 

superior à densidade média do Continente (112,8 e 111,3 hab./km2, em 2011 e 2013, respetivamente). 

No Baixo Mondego, à semelhança do que acontece em Portugal Continental, a distribuição da 

população pelo território é pouco homogénea, evidenciando-se grandes aglomerados populacionais 

em municípios mais próximos do litoral, os quais contrastam com territórios poucos povoados no 

interior da região. 

Penacova era o município do Baixo Mondego com menor densidade populacional, 70,4 hab/km2, 

enquanto Coimbra com 449,0 hab/km2 em 2011, era o município com maior densidade populacional. 

Também Cantanhede surge, à data dos Censos de 2011, como um dos municípios com menor 

densidade populacional do Baixo Mondego, com 93,6 hab/Km2, logo após Penacova e Soure. 

No que se refere às freguesias que integram o concelho de Cantanhede, interessa destacar São 

Caetano como a de menor densidade populacional (42,1 hab/Km2), e Cantanhede como a que 

apresenta a maior densidade populacional com 185,3 hab/Km2. 

Tocha, com 50,9 hab/km2, surge como uma das que apresenta menor densidade populacional, 

situação que, além do nº de residentes, está também relacionada com o facto de ser a freguesia que 

apresenta a maior área. 

A densidade populacional ao nível de freguesias traduz a tipologia das mesmas, registando-se os 

valores mais elevados nas freguesias de características mais urbanas. 
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Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 e AE Região Centro 2013 - Nota: Não existem dados para a freguesia da Tocha no AE 

Região Centro) 

Figura 5.10.2 – Densidade populacional (N.º/km2) 2001, 2011 e 2013 

5.10.4 – Composição Etária da População 

Da análise geral da evolução da estrutura etária da população residente da última década (Quadros 

5.10.2 e 5.10.3), constata-se um acréscimo da população idosa (indivíduos com 65 anos ou mais) e um 

decréscimo dos grupos etários mais jovens, isto em todas as unidades territoriais. 

 

 Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

Quadro 5.10.2 –Evolução da Estrutura Etária da População Residente, Valores Absolutos (2001 e 
2011) 

Efetivamente, na última década o concelho de Cantanhede, à semelhança das restantes unidades 

territoriais, não conseguiu inverter o desequilíbrio demográfico que caracteriza a estrutura etária da 

população, caraterizada pela diminuição da população mais jovem e do aumento da população com 

idade mais elevada. Em 2001 a população entre 0-14 anos era de 5.312, enquanto em 2011 era de 

4.723.  
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161,1 156,6

96,93
93,6 92,7

51,85
50,9

Continente

Região Centro

Baixo Mondego

Cantanhede

Tocha

Unidade Territorial 

Grupos Etários em 2001 (N.º) Grupos Etários em 2011 (N.º) 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 >65 0 - 14 15 - 24 25 - 64 >65 

Freguesia da Tocha 499 517 2.167 833 464 342 2.176 1.010 

Concelho de Cantanhede 5.312 5.314 19.731 7.553 4.723 3.517 19.259 9.096 

Sub-região do Baixo 

Mondego 
46.860 47.259 182.633 63.557 42.437 32.857 183.622 73.410 

Região Centro 352.388 322.118 1.217.213 456.678 319.258 239.248 1.247.499 521.750 

Portugal Continental 1.557.934 1.399.635 5.283.178 1.628.596 1.484.120 1.079.493 5.546.220 1.937.788 
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O concelho de Cantanhede perde população essencialmente entre os 15 e os 24 anos, tal como todas 

as outras unidades territoriais. Na última década este grupo etário apresentou uma variação que 

atingiu o valor mais preocupante a nível do concelho e freguesia em estudo com valores idênticos a 

rondar os -34%. Também para a sub-região do Baixo Mondego este valor andou na casa dos 30%. 

Unidade Territorial 

Grupos Etários 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 ou mais 

Variação 

2001/2011 (%) 

Variação 

2001/2011 (%) 

Variação 

2001/2011 (%) 

Variação 

2001/2011 (%) 

Freguesia da Tocha -7,01 -33,85 0,42 21,25 

Concelho de Cantanhede -11,09 -33,82 -2,39 20,43 

Sub-região do Baixo 

Mondego 
-9,44 -30,47 0,54 15,50 

Região Centro -9,40 -25,73 2,49 14,25 

Portugal Continental -4,74 -22,87 4,98 18,99 

                                                                            Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

Quadro 5.10.3 –Evolução da Estrutura Etária da População Residente (%) 

A população com 65 e mais anos regista em todas as unidades territoriais o movimento contrário, 

destacando-se o aumento registado a nível concelhio e de freguesia, com uma variação na ordem dos 

20 e 21%, respetivamente 

Finalmente no grupo mais extenso, dos 25 aos 64 anos, onde se concentra a maioria da população 

Portuguesa, os números revelam um acréscimo de habitantes para todas as unidades territoriais em 

análise, com exceção do concelho de Cantanhede onde se registou um decréscimo de -2,39%. 

A análise ao nível da freguesia da Tocha mostra que a mesma segue a tendência geral e revela também 

um aumento significativo da população mais idosa, tal como havia sido referido anteriormente. No 

que se refere ao decréscimo dos grupos etários mais jovens, sobretudo no escalão 0-14 anos, a 

freguesia encontra-se numa posição intermédia, relativamente às restantes unidades, com -7,01%. 

Observando os dados constantes nos Quadros 5.10.4 e 5.10.5, constata-se que o concelho de 

Cantanhede reflete uma baixa taxa de natalidade, inferior às restantes unidades em análise (exceção 

para 2011 onde a taxa mais baixa foi a da região Centro), situação que se tem agravado ao longo do 

tempo com valores que têm vindo a diminuir, referindo-se que para 2013 a mesma foi de 6,0‰. Quanto 

à taxa de mortalidade, apesar da mesma ter sofrido um ligeiro decréscimo na década de 2001-2011 

(com exceção do Baixo Mondego), verifica-se que em 2013 os valores da mesma aumentaram (10,2‰, 

para o Continente, 12‰ para a região Centro, 11,3‰ para o Baixo Mondego e 11,7‰ para Cantanhede). 
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Unidade Territorial 

Taxa de Natalidade (‰) Taxa de Mortalidade (‰) Índice de Envelhecimento (N.º) 

2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 

Concelho de Cantanhede 8,1 8,1 6,0 12,0 11,4 11,7 145,0 192,7 205,2 

Sub-região do Baixo 

Mondego 
8,8 8,2 7,1 10,6 10,8 11,3 136,5 172,9 183,6 

Região Centro 9,5 7,9 6,9 11,6 11,3 12,0 130,5 160,7 170,3 

Portugal Continental 10,8 9,1 7,9 10,1 9,8 10,2 104,8 130,5 138,9 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011e AE Região Centro 2013 

Quadro 5.10.4 – Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e índice de envelhecimento 

O Índice de envelhecimento, que observa a relação entre a população com 65 ou mais anos e os jovens 

entre os zero e os catorze anos, permite destacar o concelho de Cantanhede com os valores mais 

elevados. 

O quadro anterior evidencia o envelhecimento da população verificado na última década, que ocorreu 

de forma generalizada em todo o país, constatando-se que todas as unidades territoriais em análise 

agravaram o respetivo índice de envelhecimento. No concelho de Cantanhede, o índice de 

envelhecimento passou de cerca de 145 idosos por cada 100 jovens, em 2001, para 193 e 205 idosos 

por cada 100 jovens em 2011 e 2013, respetivamente. 

No Baixo Mondego estes valores apesar de serem um pouco mais baixos, registaram também um 

aumento significativo passando de cerca de 137 idosos por cada 100 jovens, em 2001, para 173, em 

2011 e para 184, em 2013. 

No que se refere à taxa de fecundidade geral (número de nascimentos por cada 1000 mulheres em 

idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de idade, durante um determinado período de tempo), 

verifica-se que a mesma tem vindo a diminuir ao longo dos anos, apresentando Cantanhede um valor 

abaixo dos restantes em 2013 (28,1‰). 

Unidade 

Territorial 

Taxa de 

crescimento 

efetivo 

Taxa de 

crescimento 

natural 

Taxa de 

crescimento 

migratório 

Taxa bruta 

de 

natalidade 

Taxa bruta de 

mortalidade 

Taxa de 

fecundidade 

geral 

(%) (‰) 

Concelho de 

Cantanhede 
-0,43 -0,56 0,14 6,0 11,7 28,1 

Sub-região do 

Baixo 

Mondego 

-1,04 -0,42 -0,62 7,1 11,3 32,0 

Região Centro -0,78 -0,51 -0,27 6,9 12,0 30,8 

Portugal 

Continental 
-0,58 -0,23 -0,35 7,9 10,2 34,1 

                                                                        Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

Quadro 5.10.5 – Indicadores de população (2013) 
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Observado o comportamento das variáveis natalidade e mortalidade, de acordo com os dados 

anteriormente apresentados pode agora contemplar-se a taxa de crescimento natural. 

A análise do quadro anterior permite verificar que no concelho de Cantanhede o crescimento natural, 

em 2013, está próximo da estagnação, mas já com sinal negativo, acompanhando a tendência das 

restantes unidades. No Baixo Mondego nenhum concelho apresentou crescimento positivo. Dos 

concelhos desta sub-região, em 2013, Coimbra foi aquele com a taxa negativa menos grave (-0,22%) e 

Penacova com a taxa mais grave (-0,74%). 

Os valores do crescimento natural refletem, em parte, a composição etária da população, havendo 

deste modo, coincidência entre os concelhos mais envelhecidos e aqueles que detêm o menor 

crescimento natural. 

Verifica-se, assim, que a tendência evolutiva do crescimento natural na área em estudo será no sentido 

da sua diminuição, reduzindo-se desta forma o potencial de crescimento efetivo da população. Apesar 

do aumento da esperança média de vida, os níveis de mortalidade não sofreram grandes alterações 

(exceto a contínua redução nas primeiras idades) embora seja particularmente significativa a quebra 

registada na natalidade, revelando-se o declínio da fecundidade como um elemento determinante das 

reduzidas taxas de crescimento natural. 

Como pode inferir-se através da análise do Quadro 5.10.5, a taxa de crescimento migratório foi, em 

2013, negativa para o Continente, região Centro e sub-região do Baixo Mondego. Contrariando esta 

tendência, o concelho de Cantanhede registou uma taxa positiva (0,14%), o que permite concluir que 

o número de pessoas que fixaram residência no concelho de Cantanhede foi, em 2013, superior ao 

número de indivíduos que se deslocaram para outras localidades do País ou do estrangeiro. 

Depois de terem sido analisadas e sintetizadas as diferenças no crescimento natural e migratório é 

possível concluir que o concelho em estudo, com uma taxa de crescimento efetivo de -0,42%, em 2013 

(resultante de uma taxa de crescimento natural de -0,56% e de uma taxa de crescimento migratório 

de 0,14%), apresenta declínio populacional por desvitalização natural. Efetivamente, o fator direto 

responsável pelo decréscimo populacional no concelho de Cantanhede, em particular, refere-se ao 

componente do crescimento natural, de acordo com os dados e a análise apresentada anteriormente. 

5.10.5 – Níveis de Instrução 

Analisando o grau de instrução da população residente (Quadro 5.10.6), é possível conhecer a 

qualificação da mão-de-obra existente no concelho e freguesia em estudo. 
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Unidade 

Territorial 
Total 

Nenhum 

nível de 

escolaridade 

Ensino Básico 
Ensino 

Secund. 

Ensino 

Pós-

sec. 

Ensino 

Superior 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Freguesia 

da Tocha 
3.992 375 1.540 382 527 624 28 439 

Concelho 

de 

Cantanhede 

36.595 3.320 13.519 3.708 4.952 5.251 306 4.677 

Sub-região 

do Baixo 

Mondego 

332.326 26.799 97.795 28.294 47.619 52.513 2.586 68.945 

Região 

Centro 
2.327.755 208.145 764.168 231.919 350.871 370.279 20.294 326.085 

Portugal 

Continental 
10.047.621 848.678 2.989.877 1.032.140 1.580.552 1.692.377 87.429 1.570.160 

Fonte: INE, Censos de 2011 

Quadro 5.10.6 – População Residente segundo o nível de ensino atingido 

Verifica-se, assim, em todas as unidades alvo de estudo, que a maior parte da população residente 

possui o 1º ciclo do ensino básico. No caso da freguesia da Tocha o nº daqueles que possuem o ensino 

secundário (624) surge em 2º lugar, logo seguido da população com o 3º ciclo do ensino básico (527). 

Esta ordem é idêntica para o concelho de Cantanhede, região Centro e Portugal Continental. Apenas 

a nível da sub-região o n.º de residentes com o ensino superior ultrapassa o n.º de residentes com o 

3º ciclo do ensino básico. 

De acordo com os Censos 2011, e conforme se pode observar no Gráfico da Figura 5.10.3, a taxa de 

analfabetismo na freguesia da Tocha é aquela que tem o valor mais elevado, cerca de dois pontos 

percentuais superior ao da taxa do Continente que é a mais baixa. 

 

Fonte: INE, Censos de 2011 

 Figura 5.10.3 – Taxa de analfabetismo em 2011 (%) 

Na última década, continuou a verificar-se uma redução da taxa de analfabetismo tanto a nível 

nacional, como na região Centro. Em 2001 estes valores eram respetivamente de 9,0% e 10,9%. 

Também nas restantes unidades esta redução tem sido notória. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Taxa de analfabetismo

5,19

6,38

5,53

6,8 7,07

Continente Região Centro

Baixo Mondego Cantanhede

Tocha



 

 
 

 

161 
 

Refira-se ainda que, em 2011, para qualquer uma das unidades em análise, a taxa de analfabetismo 

entre a população feminina é cerca do dobro, ou mais, da população masculina. 

5.10.6 – Estrutura Económica e Sócio Produtiva 

5.10.6.1 - Sectores de Atividade  

A distribuição da população ativa (Quadro 5.10.7) revela um sector secundário particularmente 

expressivo na freguesia (30,32%) e concelho (29,21%) em estudo. Ainda assim este sector não é o mais 

representativo da população empregada nas referidas unidades. 

Unidade Territorial 
População 

Empregada 

Sector Primário Sector Secundário 

Sector Terciário 

(social) 

Sector Terciário 

(económico) 

Total % Total % Total % Total % 

Freguesia da Tocha 1.623 114 7,02 492 30,32 490 30,19 527 32,47 

Concelho de Cantanhede 14.661 775 5,28 4.283 29,21 4.121 28,12 5.482 37,39 

Sub-região do Baixo Mondego 139.188 3.601 2,59 30.724 22,07 52.041 37,39 52.822 37,95 

Região Centro 940.211 35.018 3,72 282.800 30,08 272.878 29,02 349.515 37,18 

Portugal Continental 4.150.252 121.055 2,92 1.115.357 26,87 1.179.316 28,42 1.734.524 41,79 

Fonte: INE, Censos de 2011 

 Quadro 5.10.7 – Distribuição da população empregada por sectores da atividade económica 

Efetivamente, o sector terciário tem predominância populacional sobre os outros dois sectores e 

revela para o concelho em estudo um valor na ordem dos 65,5% do total da população empregada. 

O sector primário é o menos expressivo, ainda assim com a freguesia da Tocha e o concelho de 

Cantanhede a apresentarem as percentagens mais elevadas. 

Sendo o desemprego um indicador que permite avaliar a situação da população quanto à atividade 

económica, e analisando os dados constantes do gráfico da Figura 5.10 4, verifica-se que na última 

década, em todas as unidades territoriais, a taxa de desemprego registou um aumento. 

 

                                                                                 Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 Figura 5.10.4 – Taxa de desemprego 2001-2011 (%) 
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Este aumento foi mais acentuado no caso de Portugal Continental e região Centro, em que a taxa 

duplicou, tendo passado, respetivamente, de 6,80% e 5,7%, em 2001, para 13,19% e 10,98%, em 2011. 

O aumento da taxa de desemprego foi igualmente significativo na freguesia da Tocha com uma subida 

de 3pp. 

O concelho de Cantanhede foi a unidade que registou a taxa de desemprego mais baixa em 2011 

(8,97%). 

Dentro da população desempregada, conforme consta no quadro seguinte, verifica-se que a maior 

parte corresponde a desempregados à procura de novo emprego 

Unidade Territorial 

População Desempregada (2011) 

Total (N.º) 

Desempregados à 

procura de 1.º 

emprego (N.º) 

Desempregados à 

procura de novo 

emprego (N.º) 

Freguesia da Tocha 192 30 162 

Concelho de Cantanhede 1.445 287 1.158 

Sub-região do Baixo Mondego 16.11o 3.271 12.839 

Região Centro 116.014 21.570 94.444 

Portugal Continental 630.711 114.999 515.712 

                                                                               Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

Quadro 5.10.8 – População desempregada 

Refere-se ainda que, de acordo com os dados constantes do site do IEFP respeitantes ao concelho de 

Cantanhede, e no que se refere ao mês de dezembro de 2015, o nº de desempregados foi de 1.381 

pessoas, das quais 654 são homens e 727 mulheres, maioritariamente à procura de novo emprego. O 

grupo etário com maior nº de desempregados é o compreendido entre os 35 e os 54 anos, com 571 

pessoas. No que se refere ao nível de escolaridade, é no escalão do 1º Ciclo do Ensino Básico e também 

no escalão do ensino secundário, onde se registam o maior nº de desempregados. 

Ainda de acordo com os dados constantes do site do IEFP respeitantes ao concelho de Cantanhede e 

ao mês de dezembro, no ano de 2014 o nº de desempregados foi de 1.563, no ano de 2013 foi 1.816, 

e no ano de 2012, 1.817. 

A análise da distribuição da estrutura empresarial (Quadro5.10.9) indica como principal ramo de 

atividade para todas as unidades territoriais, o Comércio por Grosso e a Retalho, com percentagens na 

ordem dos 20%, com destaque para o concelho de Cantanhede com a percentagem mais elevada 

(28,48%). Segue-se o ramo das Atividades Administrativas e Serviços de Apoio, no caso do Continente 

(12,42%), e a Construção, no caso da região Centro (11,16%) e concelho de Cantanhede (14,34%). Para 

o Baixo Mondego são as Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, que ocupam o 2º 

lugar (12,05%). 

De qualquer forma destaque para as Atividades Administrativas e Serviços de Apoio, que ocupam uma 

parte significativa da população, com valores na ordem dos 10% para qualquer uma das unidades 

territoriais em estudo. 
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As empresas cuja atividade está ligada ao ramo da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, 

são aquelas que possuem menor representatividade, com percentagens residuais. 

CAE. – Rev.3 Portugal Continental Centro Baixo Mondego Cantanhede 

 Abs, (%) Abs, (%) Abs, (%) Abs, (%) 

TOTAL 1.017.697 230.274 35.808 3.877 

A - Agricultura, Produção Animal, Caça, 

Floresta e Pesca 
49.166 4,83 13.796 5,99 1.271 3,55 197 5,08 

B - Indústrias Extractivas 1.134 0,12 429 0,19 49 0,14 8 0,21 

C - Indústrias Transformadoras 67.196 6,60 16.804 7,30 1.708 4,77 235 6,06 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e 

fria e ar frio 
854 0,08 186 0,08 18 0,05 4 0,10 

E – Captação, tratamento e distribuição de 

água; saneamento gestão de resíduos e 

despoluição 

1.126 0,11 312 0,14 29 0,08 3 0,08 

F - Construção 85.313 8,38 25.697 11,16 3.139 8,77 556 14,34 

G – Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e 

motociclos 

228.976 22,50 55.966 24,30 7.687 21,47 1.104 28,48 

H – Transportes e armazenagem 21.261 2,09 5.179 2,25 761 2,12 79 2,04 

I – Alojamento, restauração e similares 79.438 7,80 17.586 7,64 2.344 6,55 242 6,24 

J - Atividades de informação e de 

comunicação 
13.927 1,37 2.129 0,92 425 1,19 23 0,58 

L - Atividades Imobiliárias 27.024 2,66 4.456 1,94 563 1,57 46 1,18 

M – Atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares 
106.238 10,44 20.658 8,97 4.316 12,05 326 8,41 

N – Atividades administrativas e  serviços 

de apoio 
126.415 12,42 23.425 10,17 4.263 11,90 407 10,50 

P - Educação 53.545 5,26 12.653 5,49 2.373 6,63 150 3,87 

Q – Atividades de saúde humana e apoio 

social 
77.944 7,66 15.406 6,69 4.302 12,01 229 5,91 

R – Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas 
26.529 2,61 4.725 2,05 845 2,36 72 1,86 

S – Outras Atividades de serviços 51.611 5,07 10.867 4,72 1.715 4,79 196 5,06 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

Quadro 5.10. 9 – Distribuição Absoluta e Percentual do total de Empresas por Município da Sede, 
segundo a CAE-Rev.3, 2012 
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Dentro do CAE onde o projeto em análise se enquadra (Secção A – Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca, Divisão 03 - Pesca e aquicultura, Grupo 032 – Aquicultura, Subclasse 03210 - 

Aquicultura em águas salgadas e salobras) constata-se que é a região Centro a unidade territorial com 

a maior percentagem da população afeta a esta atividade económica (5,99%). As restantes unidades 

apresentam valores que variam entre os 3,55% (Baixo Mondego) e 5,08% (Cantanhede). 

5.10.6.2 - Aquicultura 

Tendo em consideração a tipologia do projeto em avaliação e a importância deste setor na região 

Centro, como adiante se verá, irá realizar-se neste ponto uma caracterização mais detalhada do sector 

da Aquicultura. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a produção 

de pescado atingiu, em 2012, 158 milhões de toneladas, o equivalente a um consumo mundial per 

capita de 19,2 kg/ano. Portugal é um dos países que mais pescado consome, registando um consumo 

médio per capita que já ultrapassa os 60 kg/ano, um valor que se encontra bastante acima do valor 

médio mundial referido anteriormente. 

Contrariamente ao setor da pesca extrativa, cujos valores têm-se mantido estáveis, a produção em 

aquicultura tem crescido a uma taxa anual de 6,2% ao ano, tendo sido produzidos, no ano 2000, cerca 

de 50 milhões de toneladas e, em 2012, 66,6 milhões de toneladas. De acordo com dados da FAO, a 

China é tida como o maior país produtor mundial, com uma produção que ascende aos 40 milhões de 

toneladas (FAO, 2014). 

No que respeita à produção nacional, e de acordo com dados disponibilizados pelo INE, o setor da 

aquicultura registou as mesmas tendências e atingiu, em 2012, cerca de 10.300 toneladas, o 

equivalente a 54 milhões de euros (ver Quadro 5.10.10). O principal destino da produção é o mercado 

interno, tendo sido alvo de exportação, aproximadamente, 4.300 toneladas do pescado produzido 

nestas condições (INE, 2014). 

Ainda de acordo com os dados constantes do quadro seguinte, em termos de distribuição geográfica 

da produção aquícola em 2012, a Região Centro é a mais representativa, com uma produção de 5.465 

toneladas, correspondentes a 55,2% da produção aquícola total, seguida do Algarve com 3.509 

toneladas. 

A produção aquícola em valor alcançou, em 2012, cerca de 53,6 M€, sendo a região Centro a mais 

representativa, com um valor de produção de 25 M€, logo seguida do Algarve com 24,1 M€.  

Unidade 

Territorial 
 Total 

Águas Doces Águas marinhas e salobras 

Total 

Regime de Exploração 

Total 

Regime de Exploração 

Extensivo Intensivo 
Semi-

intensivo 
Extensivo Intensivo 

Semi-

intensivo 

Portugal 

t 10.317 479 0 479 0 9.839 3.927 4.858 1.054 

€ 53.659 1.418 0 1.418 0 52.241 22.864 22.701 6.676 

Norte 
t 321 300 0 300 0 21 0 21 0 
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Unidade 

Territorial 
 Total 

Águas Doces Águas marinhas e salobras 

Total 

Regime de Exploração 

Total 

Regime de Exploração 

Extensivo Intensivo 
Semi-

intensivo 
Extensivo Intensivo 

Semi-

intensivo 

€ 1.024 825 0 825 0 200 0 200 0 

Centro 

t 5.465 75 0 75 0 5.390 583 4.427 380 

€ 24.997 257 0 257 0 24.740 1.957 20.708 2.076 

Lisboa 

t 355 0 0 0 0 355 170 0 186 

€ 1.173 0 0 0 0 1.173 119 0 1.055 

Alentejo 

t 248 0 0 0 0 248 158 90 0 

€ 765 0 0 0 0 765 266 477 0 

Algarve 

t 3.509 0 0 0 0 3.509 3.015 5 488 

€ 24.099 0 0 0 0 24.099 20.500 54 3.545 

Região A. 

Madeira 

 419 103 0 103 0 316 0 316 0 

 1.599 336 0 336 0 1.263 0 1.263 0 

t – toneladas € - milhares de euros (Nota: os Açores não registam produção na aquicultura)     

    Fonte: INE 

 Quadro 5.10.10 – Produção na Aquicultura na Região, por tipo de Água e Regime de Exploração, 
2012 

Conforme dados do INE, em 2012, a produção em águas salobras e marinhas representava cerca de 

95,4% da produção nacional, sendo que 57,3% correspondem à produção de pescado, 

maioritariamente dourada e pregado, e 38% à produção de moluscos bivalves (INE, 2014). É no 

Algarve, na Ria Formosa, que se encontra instalada a maioria dos viveiros para produção de bivalves. 

A produção de aquicultura em águas doces é exclusivamente intensiva. Em águas marinhas e salobras, 

39,9% do volume de produção provém do regime extensivo, utilizado sobretudo para a cultura de 

bivalves, 10,7%, do regime semi-intensivo e 49,4% do regime intensivo. 

De referir ainda que em 2011 a atividade aquícola justificava cerca de 2.316 postos de trabalho diretos, 

dos quais 18% eram ocupados por mulheres existindo apenas 5 empresas a empregarem mais de 10 

trabalhadores.  

Em matéria de qualificações, verifica-se uma forte dicotomia, com a maioria dos trabalhadores a 

deterem baixas qualificações, nomeadamente nas unidades de pendor familiar, mas existindo um 

grupo significativo de trabalhadores com qualificações de nível superior 

5.10.6.3 -Turismo, Equipamentos e Serviços Recreativos 

As características territoriais da região Centro, nomeadamente os seus recursos naturais e 

patrimoniais geradores de fatores paisagísticos e culturais, tornam-na um polo de atracão no que se 
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refere à criação e desenvolvimento de atividades turísticas capazes de trazer consumidores externos 

à região e mesmo ao país. 

De acordo com os dados recolhidos através do Anuário Estatístico da Região Centro 2013, expressos 

no quadro seguinte, esta região apresenta uma oferta hoteleira diversificada. Na sub-região do Baixo 

Mondego esta oferta concentra-se em dois concelhos – Coimbra e Figueira da Foz, com 35 e 22 

estabelecimentos, respetivamente, o que corresponde a cerca de 80% do total de estabelecimentos 

desta sub-região. No concelho de Cantanhede existem apenas dois estabelecimentos (1 de hotelaria e 

1 de alojamento local). 

Unidade 

Territorial 

Estabelecimentos (nº) Capacidade de Alojamento (nº) 

Total Hotelaria Aloj. Local 

Turismo no 

espaço rural e 

turismo de hab. 

Total Hotelaria 
Aloj. 

Local 

Turismo no 

espaço rural e 

turismo de 

hab. 

Continente 
2.869 1.277 878 714 285.140 237.562 36.137 11.441 

Centro 
656 284 227 145 47.176 35.451 9.415 2.310 

Baixo Mondego 
72 33 32 7 5.936 4.600 1.257 79 

Cantanhede 
2 1 1 0 - - - 0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2013 

Quadro 5.10.11 – Estabelecimentos e Capacidade de Alojamento em 31-07-2013 

No quadro seguinte constam os dados relativos aos empreendimentos turísticos classificados no 

concelho de Cantanhede, fornecidos pelo Turismo de Portugal, IP. 

Empreendimentos Turísticos Classificados 

Tipo de 
Empreendiment

o Turístico 

Designação do 
Empreendimento 

N.º de 
camas 

N.º de 
Unidades de 
Alojamento 

Categoria 
Prevista 

Freguesia Concelho Distrito 

HOTEL Hotel Arcada 126 64 2 Estrelas TOCHA CANTANHEDE COIMBRA 

HOTEL Marialva Park Hotel 132 66 3 Estrelas 
CANTANHE

DE 
CANTANHEDE COIMBRA 

Parque de 

Campismo 

Público 

Parque de Campismo 

Municipal Praia da 

Tocha 

300 2 Estrelas  TOCHA CANTANHEDE COIMBRA 

Fonte: Turismo de Portugal IP 

Quadro 5.10.12 – Empreendimentos turísticos classificados 

Concretamente para a localidade da Praia da Tocha, de acordo com a informação fornecida pelo 

Turismo de Portugal, IP, constante do quadro seguinte, está previsto um novo hotel, com uma 

capacidade de alojamento de 80 camas. 
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Tipo de 
Empreendime
nto Turístico 

Designação do 
Empreendimento 

N.º de 
camas 

N.º de 
Unidades de 
Alojamento 

Categoria 
Prevista 

Tipo de projeto 
(alterações de 

empreendimento 
classificado, projeto 

novo ou PIP) 

Data do 
parecer 

favorável 
Localidade 

Hotel - 80 40 5* Projeto novo 2010-02-04 
Praia da 
Tocha 

Fonte: Turismo de Portugal IP 

Quadro 5.10.13 – Empreendimentos turísticos classificados 

 

Figura 5.10.5 – Empreendimentos e equipamentos turísticos existentes e previstos na área 
envolvente do projeto 

Deve, no entanto, referir-se que a concretização deste empreendimento, não é certa, devido as 

questões relacionadas com o financiamento do projeto, pelo que no âmbito deste EIA não deverá ser 

tomado como fazendo parte do contexto  

5.10.7 – Habitação 

A análise do parque habitacional permite caracterizar este uso do solo na área em estudo, bem como 

identificar as condições de habitabilidade da população residente, através da análise dos dados 

estatísticos apresentados no Quadro 5.10.14. 
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Unidade 

Territorial 

Famílias (N.º) Alojamentos (N.º) Edifícios (N.º) Dim. média 

dos Edif. 

(aloj/ed) 

Dens. 

Pop/Ed. 

(hab./Ed) 

Dens. 

de Edif. 

(km²) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Freguesia da 

Tocha 
1.341 1.504 2.536 2.919 2.133 2.401 1,22 1,66 30,61 

Concelho de 

Cantanhede 
12.767 13.811 18.111 20.569 16.754 18.695 1,10 1,96 47,83 

Sub-região do 

Baixo Mondego 
123.205 130.747 167.433 193.777 113.989 128.139 1,51 2,59 62,12 

Região Centro 847.265 904.770 1.254.701 1.448.644 992.321 1.111.952 1,30 2,09 39,43 

Portugal 

Continental 
3.505.292 3.869.188 4.866.373 5.639.257 2.997.659 3.353.610 1,68 2,99 37,64 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

Quadro 5.10.14 – Indicadores Urbanísticos 

Da análise deste quadro verifica-se que o número de famílias clássicas residentes sofreu um aumento 

entre 2001 e 2011. Conforme se pode observar no gráfico da Figura 5.10.5 o maior crescimento no 

número de famílias e alojamentos registou-se na Tocha com cerca de 12%. 

A nível concelhio o aumento também foi expressivo, com o ano de 2011 a registar mais 1.044 famílias 

relativamente a 2001. 

Também no que se refere ao crescimento do n.º de edifícios na freguesia da Tocha, o aumento foi 

significativo (12,56%) e a um ritmo ligeiramente superior ao das restantes unidades territoriais. Em 

2011, foram recenseados no concelho de Cantanhede 18.695 edifícios destinados à habitação, o que 

representa um crescimento de 11,59% face a 2001. 

No que se refere aos alojamentos, o Baixo Mondego registou um crescimento de 15,73%, valor inferior 

à variação do Continente mas superior aos valores da região Centro, concelho de Cantanhede e 

freguesia da Tocha que, na última década, foram de 15,44%, 13,57 e 15,1%, respetivamente. 

 

Figura 5.10.6 – Variação do n.º de Famílias, Edifícios e Alojamentos no período 2001-2011 (%) 
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A variação no número de alojamentos tem valores algo semelhantes para as diferentes unidades. No 

entanto, o maior aumento regista-se para o Continente (15,88%) e o menor, à semelhança do que 

ocorre com os edifícios, a nível concelhio (13,57%). 

O indicador de Dimensão Média dos Edifícios revela predominância de residências unifamiliares em 

todas as unidades territoriais observadas, com valores mais ou menos semelhantes entre si, tendo 

Cantanhede com 1,10 aloj/edif um valor mais baixo que os restantes. 

No que se refere ao número de habitantes por edifício, os valores variam entre 2,99, para Portugal 

Continental, e 1,66 para a freguesia da Tocha. 

Relativamente à Densidade de Edifícios, verifica-se alguma assimetria pois se a freguesia da Tocha 

mostra um quantitativo na ordem dos 30 edif/km², o Baixo Mondego, com 62,12 edif/km², apresenta 

um valor bastante superior. 

Através da análise do Quadro 5.10.15, verifica-se que a residência habitual é a forma de ocupação dos 

alojamentos clássicos que domina em todas as unidades analisadas, com valores na ordem dos 60%, 

exceto para a Tocha que é na ordem dos 50%. 

Em 2011 foram recenseados no concelho de Cantanhede 13.603 alojamentos de residência habitual, 

o que corresponde a 66,22% do total de alojamentos familiares clássicos do concelho. 

O uso sazonal, ou secundário, revela maior expressão na freguesia da Tocha com 37,15%, 

demonstrativo da importância da importância da praia da Tocha enquanto estância balnear à qual 

surge associada a habitação secundária para uso de fim-de-semana ou férias. Já no que se refere aos 

alojamentos vagos, é em Cantanhede e no Baixo Mondego que as percentagens são mais elevadas. 

Unidade Territorial 
Alojamentos 

Clássicos 

Residência Habitual 
Uso Sazonal ou 

Secundário 
Vagos 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Freguesia da Tocha 2.907 1.486 51.12 1.080 37,15 341 11,73 

Concelho de Cantanhede 20.542 13.603 66,22 4.050 19,72 2.889 14,06 

Sub-região do Baixo Mondego 193.390 128.927 66,66 36.719 18,99 27.744 14,35 

Região Centro 1.445.343 895.314 61,94 353.055 24,45 196 974 13,64 

Portugal Continental 5.627.555 3.825.031 67,9 1.098.470 19,6 704 054 12,5 

Fonte: INE, Censos de 2011 

Quadro 5.10.15 – Alojamentos familiares segundo a forma de ocupação 

5.10.8 – Equipamentos Coletivos e Infraestruturas 

No concelho de Cantanhede as funções centrais encontram-se polarizadas na cidade de Cantanhede, 

que domina todo o concelho, em termos espaciais e funcionais, dispondo de infraestruturas 

administrativas, económicas, de proteção civil e segurança, educacionais e de saúde, bem como 

infraestruturas desportivas, culturais e artísticas. 
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Relativamente aos equipamentos de saúde, o concelho de Cantanhede dispõe de 2 hospitais públicos 

(Hospital Arcebispo João Crisóstomo e Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco 

Pais), 1 centro de saúde, 3 unidades de saúde familiar e 1 unidade de cuidados de saúde 

personalizados. 

Os indicadores de saúde relativos a 2013 (INE-Anuário Estatístico da Região Centro 2013) registam uma 

relação de 2,4 médicos, 5,9 enfermeiros e 0,4 farmácias por 1000 habitantes, enquanto na NUT III 

Baixo Mondego a proporção é de 13,9 médicos, 14,1 enfermeiros e 0,4 farmácias por 1000 habitantes. 

Na região Centro a proporção é de 3,9 médicos, 6,3 enfermeiros e 0,3 farmácias por 1000 habitantes 

e no Continente é de 4,3 médicos, 6,3 enfermeiros e de 0,3 farmácias. 

A nível escolar, estão inventariados no concelho de Cantanhede (ano 2012/2013) 126 

estabelecimentos, que no seu conjunto cobrem os diversos graus de ensino (pré-escolar a superior), 

dos quais 25 são de educação pré-escolar, 37 do ensino básico e 4 do ensino secundário (INE-Anuário 

Estatístico da Região Centro 2013). Cantanhede não dispõe de estabelecimentos de ensino superior, 

destacando-se todavia, a sua proximidade quer à Universidade de Coimbra (cerca de 30km), quer à 

Universidade de Aveiro (cerca de 45km). 

Existem, todavia, estabelecimentos de ensino profissional, como a ETPC - Escola Técnico-Profissional 

de Cantanhede. 

De entre os principais equipamentos culturais refere-se a Biblioteca Municipal, a Casa Municipal da 

Cultura e o Museu da Pedra. 

Relativamente aos equipamentos desportivos, o concelho dispõe, entre outros, de vários pavilhões 

desportivos, 3 complexos desportivos (Cantanhede, Tocha e Febres), um campo municipal de golfe (o 

Campo de Golfe de Cantanhede é o primeiro do País de carácter público e iniciativa municipal), piscinas 

municipais e um parque municipal de ténis. 

5.10.9 – Acessibilidades 

O Município de Cantanhede encontra-se localizado no Centro Litoral Português, apresentando um 

posicionamento geoestratégico privilegiado, entre as áreas urbanas de Aveiro, a norte, e Coimbra e 

Figueira da Foz, a sul. 

Uma das principais vantagens competitivas desta região é, sem dúvida, o desenvolvimento e a 

qualidade das suas infraestruturas, nomeadamente as suas infraestruturas de transportes. De facto, a 

região é servida pelas principais redes viárias nacionais, quer rodoviárias quer ferroviárias, permitindo 

uma rápida ligação inter-regional e internacional. 

As acessibilidades ao Município assumem-se como um dos principais fatores potenciadores do 

desenvolvimento, observando-se que o crescimento dos aglomerados urbanos tem ocorrido 

essencialmente ao longo dos principais eixos viários. 

A rede rodoviária do território em estudo é constituída por estradas de diversas classificações, que 

formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de serviço, e que, globalmente, satisfaz 

as necessidades de mobilidade de pessoas e bens. 
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Tendo em conta a sua localização, o distrito de Coimbra é atravessado por dois eixos rodoviários 

estruturantes, itinerários principais (IP) classificados na Rede Fundamental no Plano Rodoviário 

Nacional (PRN), conforme apresentado na Figura 5.10.7: 

 O IP3/ A14, com uma direção transversal à região, que estabelece o enlace entre o 

litoral centro (Figueira da Foz) com a região de Trás-os-Montes (Vila Verde da Raia) e 

também ligação ao Interior e a Espanha, e que se assume como um dos principais eixos 

de ligações Este-Oeste e vice-versa, ao nível nacional e internacional; 

 O IP1/ A1, que desempenha um papel fundamental nas ligações Norte-Sul e na 

articulação dos principais polos ao longo de toda a faixa litoral. 

 

 

Figura 5.10.7 – Extrato do PRN (fonte www.infraestruturasdeportugal.pt) 

Também nas ligações Norte-Sul, salienta-se o Itinerário Complementar nº1 (IC1), em perfil de 

autoestrada, com um traçado paralelo à EN109 e localizado entre esta estrada e a A1. Para sul do IP5 

esta via corresponde à A17 (Figura 5.10.7). 
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O município de Cantanhede possui uma localização privilegiada, numa perspetiva rodoviária, uma vez 

que é servido pelas três autoestradas anteriormente referidas (A1, A14 e A17), possuindo nós de 

ligação a estas vias no interior do seu limite administrativo. 

As vias A1/IP1, A14/IP3, A17/IC1 que se localizam, respetivamente, no limite Oriental, Sul e Ocidental 

do Município, apresentam-se como eixos de importância estratégica no desenvolvimento nacional e 

regional, oferecendo deste modo, acessos rápidos à totalidade do território nacional e criando 

condições para o desenvolvimento económico de Cantanhede. 

Merecem ainda destaque dois eixos que se desenvolvem longitudinalmente no Baixo Mondego: a 

EN109, a poente do IP1 na zona litoral, e o IC2 a nascente deste itinerário, numa zona mais interior 

(Figura 5.10. 7). 

Estas vias desempenham um papel importante na organização da rede urbana, com efeito 

estruturante ao nível da localização de determinadas atividades e para onde convergem outras 

estradas com ligação ao resto da região. 

Se estes eixos rodoviários evidenciam uma importância nacional, outros eixos rodoviários têm 

determinado e influenciado, ao longo das últimas décadas, a dinâmica e os fluxos entre o município 

de Cantanhede e os municípios vizinhos, com os quais mantém relações funcionais. 

A ant.-EN109 integra a rede viária complementar, estabelecendo a ligação do Município com os 

centros urbanos de influência municipal ou supramunicipal, nomeadamente Aveiro, Figueira da Foz e 

Leiria, atravessando o Município com uma direção aproximadamente Norte- Sul, servindo sobretudo 

o setor ocidental e particularmente a freguesia da Tocha. 

A EN234 funcionou, desde sempre, como o principal acesso entre Mira, Cantanhede e Mealhada e, ao 

atravessar transversalmente o território municipal é um elo fundamental de ligação entre a sede de 

Município e as freguesias de São Caetano, Corticeiro de Cima, Vilamar, Febres, Ourentã, Murtede e 

Sepins. De importância significativa é também a variante EN234-1, ao efetuar a ligação com a freguesia 

de Ançã, seguindo depois para o Município de Coimbra, através da Geria, assegurando as ligações 

diárias entre Cantanhede e Coimbra. 

A EN334 estabelece a ligação entre Cantanhede e os municípios vizinhos de Mira e Anadia, sendo 

também fundamental na ligação entre as freguesias do Corticeiro, Febres, Covões e Camarneira. 

Quanto à ant.-ER335 que atravessa o Município com uma direção aproximada Norte-Sul efetua a 

ligação aos municípios de Anadia e Montemor-o-Velho, desempenhando um papel importante na 

ligação das freguesias de Cadima, Cantanhede, Pocariça, Camarneira e Covões.  

De referir ainda, a ant.-ER335-1 dada a sua importância, enquanto acesso principal à Praia da Tocha e 

à área do projeto em análise. 

O Quadro 5.10.16 apresenta as principais vias que servem o território do distrito de Coimbra, 

integradas na Rede Rodoviária Nacional (ver Figura 5.10.7): as vias da rede complementar (Itinerários 

Complementares e Estradas Nacionais), da rede fundamental (Itinerários Principais) e da rede regional. 
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Classificação 

Designação / 

Ligação que 

assegura 

Ligações / Pontos extremos e intermédios 

IP1 
Valença / Castro 

Marim 
                              Valença-Braga-Porto-Aveiro-Coimbra-Leiria-Santarém- 

                    Lisboa-Montijo-Setúbal-Aljustrel-Faro-Castro Marim 
 

IP3   

IC1 Valença /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) 

IC2 Lisboa/ Porto Lisboa-Rio Maior-Leiria-Coimbra-São João da Madeira-Argoncilhe-Porto 

EN109-5 
Estarreja-ria de 

Aveiro 
Estarreja (IC 1) -Murtosa-ria de Aveiro (entroncamento da EN 327) 

EN235 Aveiro-Anadia Aveiro-Oiã-Oliveira do Bairro-Anadia (IC 2) 

EN327 Ovar-São Jacinto Ovar (IC 1) -Torreira-São Jacinto 

ER333 Vagos-Oiã Vagos-Oiã (entroncamento da EN 235) 

ER335 Ílhavo-IC 1 Ílhavo-IC 1 

Quadro 5.10.16 - Principais Vias da Rede Rodoviária Nacional que servem o distrito de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

174 
 

5.11 – PATRIMÓNIO 

5.11.1 – Introdução 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do Projeto de Ampliação das Instalações 

da SOLT SEA FARM, baseiam-se em pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento 

de elementos edificados. 

O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor 

científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam 

integrar-se na área a afetar pelas ações a desenvolver e infraestruturas a implementar. 

5.11.2 – Metodologia 

5.11.2.1 - Considerações Gerais 

A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais: 

 Recolha de informação; 

 Trabalho de campo; 

 Registo e inventário. 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais, 

nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos: 

Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e em vias de 

classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas de condicionantes 

dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão territorial; 

Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando abrangidos 

pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários nacionais e 

ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes tradicionais, definidos 

como património vernáculo. 

Assim, abordar-se-á um amplo espetro de realidades: 

 Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

 Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 

 Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

 Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-

primas; 
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 Estruturas hidráulicas e industriais; 

 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

 Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

 Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

5.11.2.2 - Recolha de Informação 

A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 

 Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local; 

 Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000 folha 217 

da CMP, IGeoE; Carta Geológica de Portugal Folha 19-A de 2008, na escala 1:50.000, 

complementada pela informação recolhida na respetiva nota explicativa) e da recolha 

comentada de potenciais indícios. 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo e base de dados do 

património classificado da Direção-Geral do Património Cultural - DGPC; base Thesaurus do 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU); 

 Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

 Planos de ordenamento e gestão do território (PDM de Cantanhede); 

 Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na região 

(designadamente o projeto de Carta Arqueológica de Cantanhede). 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento 

sistemático de informação de carácter fisiográfico e toponímico.  

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de 

origem antrópica antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos 

estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na 

seleção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram 

desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.  

Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias 

de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na planificação 

das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com 

interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que 
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sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados 

espaços em moldes tradicionais. 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 

enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais 

amplo da diacronia de ocupação do território.  

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor 

patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno imediato. 

5.11.2.3 - Trabalho de Campo 

A equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 

Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no terreno de 

outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou etnográficos) não detetados 

na bibliografia; 

Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais citados; 

Prospeção arqueológica sistemática da área de implantação do projeto (conforme a Circular “Termos 

de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de 

Setembro de 2004). 

A metodologia empregue consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia em formato papel 

e em formato digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o estabelecimento prévio da área a 

percorrer. 

Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas conhecidos de antemão na 

área de afetação do projeto são introduzidas em GPS, para que se possa proceder a uma 

verificação/correção de todas as localizações facultadas pela bibliografia. 

5.11.2.4 - Registo e Inventário 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário (compilação dos elementos identificados).  

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e 

etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:  

 Identificação – n.º de inventário e topónimo; 

 Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas; 

 Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e 

referências bibliográficas. 

Este registo é complementado pelo preenchimento da Ficha de Património Histórico-Arqueológico. 
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O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico.  

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade 

patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que 

possam vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000, sobre as quais as realidades 

inventariadas são georeferenciadas.  

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos 

patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística. 

5.11.3 – Resultados 

5.11.3.1 - Pesquisa Documental  

A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área de estudo, que 

faculta uma leitura integrada de possíveis achados decorrentes do trabalho de campo. Assim, estas 

ocorrências são inseridas numa abordagem diacrónica ampla da ocupação do território envolvente. 

São apresentados os resultados da pesquisa relativa a testemunhos materiais que permitam 

caracterizar o potencial científico e o valor patrimonial da área de incidência do projeto e do seu 

entorno imediato. 

Não existem vestígios arqueológicos documentados no território atualmente pertencente do ponto de 

vista administrativo à freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede. Também se verifica a total 

ausência de vestígios relativamente à dispersão geográfica das designadas dunas de Cantanhede. 

A pesquisa baseou-se na bibliografia disponível e igualmente no projeto de Carta Arqueológica de 

Cantanhede e na base de dados Endovélico da Direção-Geral do Património Cultural. 

A área de estudo, em termos geológicos localiza-se entre as unidades do Plio-plistocénico e do 

Holocénico evidenciados nas areias de Gândara e mais especificamente no sistema de dunas 

parabólicas. Nesta área, este tipo de dunas está mal definido, sendo em geral são controladas por 

vegetação rasteira. 

Esta extensa orla costeira, ocupada por alguma floresta, terá pertencido ao mosteiro dos Crúzios de 

Coimbra.  

Durante a Terceira Invasão francesa, Massena teria ordenado a queima das matas, para melhor 

controlar as guerrilhas ou evitar ser surpreendido por algum desembarque. 

Sem a estabilização permitida pelas matas, as areias avançaram sem obstáculo para o interior, 

danificando culturas e ganhando terreno, iniciando um processo de desertificação da região. 

Testemunhos das primeiras décadas do século XX referem grandes dificuldades de chegar à beira-mar, 

devido ao obstáculo que as dunas constituíam. 
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Nos anos 20 do século XX, sob a orientação do regente florestal Manuel Alberto Rei, foram abertas 

valas, com o intuito de permitir drenar alguns terrenos e foram feitas sementeiras intensivas, 

designadamente de pinheiro bravo, para consolidar as areias soltas. 

Imediatamente a seguir ao areal da praia persiste a duna primária, embora com uma mobilidade muito 

mais limitada que a de outrora. 

Os fatores hidrográficos marcam fortemente a paisagem, constituídos pela linha oceânica a poente e 

as águas interiores, designadamente, lagoas, valas, ribeiros e nascentes. 

Tal como as vizinhas Praias de Mira e de Quiaios, os Palheiros da Tocha nasceram na crista das dunas, 

sobre o mar. 

Na primeira metade do século XIX, grupos de pescadores vindos de norte, encetaram uma busca de 

novos pesqueiros e nesta área terão estabelecido acampamento. A estes se teriam juntado gandareses 

posteriormente, assimilando as suas artes, numa vivência que articulava a agricultura e a pesca, como 

bases da economia de subsistência. 

Os palheiros foram erguidos, como habitações (inicialmente apenas para uso durante a safra 

piscatória) e também como local de salga de pescado e de arrumo de utensílios de pesca. 

Raul Proença descreve o palheiro como a “casa ideal para pescadores (…) É construída sobre espeques 

na areia, com tábuas de pinho e um forro por dentro aplainado. Duram tanto ou mais que a vida, 

cheiram que consolam quando novas, a resina, a árvore descascada, e a monte; ressoam como um 

velho búzio e são leves, agasalhadas, transparentes. (…) por dentro conservam uma frescura 

extraordinária…” (Proença, 1944). 

Os palheiros mantiveram a sua função original até às primeiras décadas do século XX. 

Do ponto de vista do património imaterial etnográfico, destaca-se na Praia da Tocha a tradicional “arte 

xávega”, a pesca de arrasto para terra, também conhecida como “arte do arrasto” ou “xávega”. 

Tipificada pela sua adaptação às condições naturais de um literal de areia e duna, quase retilíneo e 

com um ligeiro declive de entrada pelo mar dentro. Mar sem ancoradouros e desabrigado, exposto 

aos ventos de noroeste, que incidindo sobre um mar pouco profundo o fazem constantemente revolto. 

Estas condições naturais também condicionaram a morfologia dos barcos, que adquiriram a forma de 

meia-lua, de proa e popa elevadas, bordos altos e fundo chato e arqueado, para poder mais facilmente 

enfrentar a violência das ondas e deslizar na areia. Estas embarcações terão persistido até à década 

de 1960, chegando alguns a atingir grandes dimensões, até porque as redes tinham de ser lançadas a 

distâncias consideráveis da costa. A tripulação destes barcos de quatro remos era composta por trinta 

e oito a quarenta homens e por cerca de vinte homens a tripulação dos barcos mais pequenos. O 

último barco pertenceu á companha “Maia Rico” (Manuel Rodrigues Maia), nas décadas de 1930-50. 

Uma companha chegava a ocupar mais de setenta pessoas, entre a terra e o mar, com funções bem 

definidas, obedecendo aos seus arrais. 

As redes de arrasto mediam cerca de 300 metros, mas poderiam atingir os 600 metros, no caso dos 

barcos de quatro remos. Como eram feitas de linho, eram extremamente pesadas e era necessária 

muita mão-de-obra para as manusear. 
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A população contribuía financeiramente, formando sociedades e permitindo que algumas companhas 

sobrevivessem, mas também ajudava a puxar as redes. Os agricultores puxavam as redes como forma 

de complementar os parcos recursos da terra. Mais tarde tornou-se uma atividade com a participação 

de turistas. 

Ao contrário de outras zonas, a utilização de gado na alagem das redes, foi aqui de uso muito 

esporádico, continuando a força humana a ser preponderante. 

Segundo Baldaque da Silva, entre 1885 e 1886, existiriam nos Palheiros da Tocha três companhas, com 

nove barcos e empregando duzentos homens. 

A xávega entra em declínio após a II Guerra Mundial, devido à expansão da frota de traineiras e à 

simultânea escassez de pescado. O surto migratório da década de 1960 foi decisivo para o fim das 

grandes companhas. 

Os barcos foram alterados, perdendo a acentuada forma de meia-lua e os remos foram substituídos 

por motor. No entanto, os remos continuam a ser utilizados para passar a primeira linha de rebentação 

das ondas. O trator substituiu os homens a puxar as redes.  

 

 

Fonte: http://praiadatochaeco.blogspot.pt/ 

 Imagem das embarcações tradicionais e palheiros da Praia da Tocha.  

 

5.11.3.2 - Prospeção Arqueológica e Reconhecimento de Elementos Edificados  

Foi realizada prospeção arqueológica sistemática da área de incidência do Projeto. Não se assinala a 

existência de formações toponímicas no perímetro estudado ou nas suas imediações. Os topónimos 

mais próximos correspondem à área urbanizada da Praia da Tocha e à formação das Dunas de 

Cantanhede. 

As características gerais do terreno consistem numa morfologia suavemente ondulada, de terrenos 

arenosos de estrutura dunar. 

As áreas que mantêm o coberto vegetal de mata correspondem à periferia das infraestruturas da 

STOLT SEA FARM já existentes no terreno.  

 



 

 
 

 

180 
 

 

Aspeto geral da área infraestruturada da Solt Sea Farm, vista de norte para sul, junto a lagoas 

artificiais. 

 

Na área central a utilizar no projeto de ampliação das instalações, persistem algumas manchas de 

vegetação rasteira, sobre solos visivelmente mobilizados e alguns pinheiros concentrados junto à 

vedação do terreno. 

 

 

  

Aspeto da área central a utilizar no projeto de ampliação das instalações da Solt Sea Farm. 

Exteriormente ao perímetro atual vedado, área de caris dunar, ocupado por uma mancha de mata 

composta por pinheiros e algum mato com alguma densidade, na qual se registam condições de 

visibilidade do solo pouco favoráveis. 
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Mancha de pinhal e matos localizada fora do perímetro atualmente vedado 

Não foi verificada a presença de quaisquer vestígios arqueológicos ou elementos edificados com 

significado patrimonial na área de inserção do projeto. 

A identificação e registo de áreas de concentração/dispersão de vestígios arqueológicos são 

indissociáveis das condições de observação do solo e deteção de materiais de superfície, que a 

densidade do coberto vegetal induz. 

A associação desta condicionante à intensidade de trabalhos florestais e aos efeitos de erosão podem 

fazer diferir, a interpretação e noção de dimensão que se obtém de um determinado arqueossítio, 

permitir identificar novas realidades antes invisíveis ou obstruir a relocalização de outras previamente 

referenciadas. 

Na cartografia, apresentam-se cartografadas as condições de visibilidade do terreno aquando da 

realização dos trabalhos de campo. 

Assim, a cartografia (Desenho EIA-13) que se apresenta relativamente às condições de visibilidade do 

terreno inclui duas classes de visibilidade do solo: 

 Condições insuficientes/reduzidas - verificadas na mancha de mata existente em torno da área 

infraestruturada, com vegetação herbácea e arbustiva desenvolvidas e alguns pinheiros, onde 

a existência de vegetação rasteira e/ou de médio porte com alguma densidade, dificulta a 

visibilidade do solo e contribui para camuflar eventuais vestígios arqueológicos ou dificultar a 

sua deteção. De facto, embora esta vegetação não tenha colocado problemas de 

transitabilidade, não permitiu uma eficaz observação da superfície do solo. 

 Condições favoráveis – resultantes da parca densidade do coberto vegetal na área central 

localizada no espaço entra as infraestruturas existente.
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5.12 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

5.12.1 – Considerações Gerais 

A análise deste descritor teve por base, não só os Instrumentos de Gestão do Território legalmente 

aprovados, mas também as perspetivas e pretensões que os agentes locais têm para a área em análise. 

Tendo por base a informação disponível e fornecida através do Sistema Nacional de Informação 

Territorial, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) e da 

Câmara Municipal de Cantanhede, os instrumentos de gestão do território que incidem sobre a área das 

instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM e que serão analisados de forma mais detalhada nos 

capítulos seguintes, são os apresentados no Quadro 5.12.1. 
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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – Implementação 2012/2020 

Plano Nacional da Água 

Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

Estratégia Nacional para as Florestas 

Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha” 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Ovar e Marinha Grande 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral – PROF CL 

Programa Operacional da Região Centro – Centro 2020 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro – PROT Centro 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de 

Cantanhede 

Plano Diretor Municipal de Cantanhede 

Plano de Urbanização da Praia da Tocha 

Quadro 5.12.1 – Instrumentos de gestão do território que abrangem a área de estudo 

Relativamente a planos de ordenamento do território de áreas protegidas, salienta-se que a área de 

estudo não interfere com nenhuma área protegida. 

De modo a apoiar a caracterização deste descritor, em termos de ordenamento do território e 

condicionantes territoriais, foram elaborados os Desenhos EIA-14, EIA-15,EIA-16,EIA-17 e EIA-18. 

No Anexo 10 é apresentado o regulamento do PDM de Cantanhede. 
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5.12.2 – Estratégias, Planos e Programas  

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, 

de 4 de setembro, tendo sido retificado pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro 

e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de Novembro.   

O PNPOT constitui um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, de âmbito 

nacional, onde são estabelecidas as grandes opções a considerar na elaboração dos demais instrumentos 

de gestão territorial, relativamente ao sistema urbano, às redes, às infraestruturas e equipamentos de 

interesse nacional, bem como à valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 

patrimoniais e de desenvolvimento rural. 

Das opções apresentadas para o desenvolvimento do território na região do Centro Litoral, assumem 

especial relevância as seguintes: 

 Reforçar as dinâmicas industriais que valorizam competências em setores de elevado valor 

acrescentado e suscetíveis de elevados ganhos de produtividade; 

 Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difusas com a preservação e 

valorização do potencial de desenvolvimento das atividades agropecuárias, dos setores da pesca 

e da aquicultura e do turismo e com a salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e 

paisagísticos. 

   

 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – Implementação 2012/2020 

O  Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 113/2005, de 30 de junho,  é um instrumento de política ambiental nacional que tem como 

principal objetivo a promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente nos setores urbano, 

agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as 

condições ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida 

das populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país. 

Os objetivos estratégicos para o setor industrial são os seguintes: 

 Otimização do uso da água na unidade industrial, sem prejuízo na eficiência dos processos e 

operações em que decorre desta utilização, tal como no âmbito da aplicação das Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) no contexto do regime de Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP); 

 Limitação dos impactes no meio ambiente associados às descargas de águas residuais industriais, 

conseguida através de uma melhor gestão do ciclo da água, no sentido da prevenção ligada a uma 

maior poupança já prevista em sede da PCIP. 

Os objetivos específicos para o setor industrial são os seguintes: 

http://www.apambiente.pt/_zdata/CONSULTA_PUBLICA/2012/PNUEA/Implementacao-PNUEA_2012-2020_JUNHO.pdf
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 Redução dos consumos de água e dos volumes de águas residuais geradas através da adequação 

de procedimentos, utilização mais eficiente de equipamentos e dispositivos e a adoção de 

sistemas de reutilização/recirculação da água; 

 Redução do consumo de água na unidade industrial através da diminuição das perdas reais nos 

sistemas de distribuição; 

 Redução do consumo de água na unidade industrial racionalizando a água através de alterações 

efetuadas ao nível dos processos de fabrico industrial; 

 Utilização na unidade industrial de águas residuais ou remanescentes, provenientes de outros 

processos nos sistemas de arrefecimento e na lavagem de equipamentos; 

 Redução do consumo de água na unidade industrial através da alteração de hábitos dos 

utilizadores; 

 Redução do consumo de água na unidade industrial recuperando o vapor de água gerado nos 

sistemas de aquecimento da unidade industrial. 

 

 Plano Nacional da Água 

O primeiro Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril) e 

define a estratégia nacional para a gestão integrada da água. 

Apesar de o PNA se encontrar atualmente em revisão, com a versão provisória do novo PNA em fase final 

de aprovação, os seus objetivos são apresentados em seguida por ainda se manterem válidos. 

1. Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos 

hídricos, como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições ambientais futuras;  

2. Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a integração da componente 

recursos hídricos nas outras políticas sectoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões 

hidrográficas, bem como a integração dos aspetos da quantidade e da qualidade da água e dos 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais;  

3. Promover a gestão sustentável da procura de água, baseada na gestão racional dos recursos e nas 

disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em conta a proteção a longo prazo 

dos meios hídricos disponíveis e as perspetivas socioeconómicas;  

4. Promover o estabelecimento de soluções integradas, com dimensão territorial que assegure uma 

gestão equilibrada da água, de forma a assegurar uma gestão integrada entre os sistemas de 

abastecimento e de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas e industriais; 

5. Promover a racionalização, a otimização e a eficácia do quadro institucional, a adequação do 

quadro normativo nacional às novas perspetivas e exigências da gestão e planeamento em 

matéria de recursos hídricos e o cumprimento da legislação, nacional, comunitária e das 

convenções e acordos internacionais subscritos por Portugal, nomeadamente a Convenção de 

Albufeira;  

6. Promover a informação e a participação das populações e das suas instituições representativas 

nos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos; 
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7. Promover a aplicação efetiva do regime económico-financeiro ao domínio público hídrico. 

Nomeadamente os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador; 

8. Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada dos sistemas 

hídricos. 

Por sua vez, na versão provisória do PNA são considerados os seguintes objetivos estratégicos: 

1. Garantir bom estado / bom potencial de todas as massas de água, superficiais, subterrâneas, 

costeiras e de transição, evitando qualquer degradação adicional. 

2. Assegurar disponibilidade de água numa base sustentável para as populações, as atividades 

económicas e os ecossistemas. 

3. Aumentar a eficiência da utilização da água, reduzindo a pegada hídrica das atividades de 

produção e consumo e aumentando a produtividade física e económica da água. 

4. Proteger e restaurar os ecossistemas naturais, por forma a garantir a conservação do capital 

natural e assegurar a provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas 

terrestres deles dependentes 

5. Promover a resiliência e adaptabilidade dos sistemas hídricos, naturais e humanizados, para 

minimizar as consequências de riscos associados a alterações climáticas, fenómenos 

meteorológicos extremos e outros eventos. 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, define uma estratégia e um conjunto articulado de ações com 

vista a fomentar a gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos 

incêndios florestais. 

Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, preconizam-se intervenções em 3 

domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate. 

Assim, são identificados 5 eixos estratégicos de atuação: 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; e 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Relativamente ao eixo estratégico – aumento da resiliência do território aos incêndios florestais destaca-

se o seguinte objetivo específico “Criar e manter faixas exteriores de proteção em parques e polígonos 

industriais, aterros sanitários, habitações, estaleiros, armazéns, oficinas e outras edificações – As 

entidades gestoras destas infraestruturas obrigam-se a proceder à gestão de combustíveis numa faixa 

com largura mínima de 100 metros. Para tal o PMDFCI deverá identificar claramente estas situações…” 

http://dre.pt/pdf1sdip/2006/05/102B00/35113559.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/05/102B00/35113559.pdf
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O PNDFCI assume como períodos temporais para o desenvolvimento das políticas sectoriais e para a 

concretização dos objetivos e ações os períodos que vão de 2006 a 2012 e de 2012 a 2018. 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as suas alterações, estrutura o Sistema de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. 

O n.º 2 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho refere que “os proprietários, 

arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a 

edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, 

são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou 

instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas constantes no 

anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante”. 

Por sua vez o artigo 16º especifica que “a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e 

indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com 

risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas RDFCI. As 

novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, 

na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia 

de distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de 

medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes 

de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos”. 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro, consiste num documento orientador para 

melhorar a integração da política de conservação da natureza e da utilização sustentável dos 

componentes da biodiversidade nas políticas setoriais relevantes e a mobilização da sociedade para os 

objetivos estratégicos que são definidos. 

Para a concretização destes objetivos, a ENCNB formula 10 opções estratégicas:  

1. Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 

2. Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

3. Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património 

natural, cultural e social; 

4. Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção 

especial integrados no processo da Rede Natura 2000; 

5. Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de espécies 

e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos 

notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico; 
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6. Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização 

sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes 

políticas sectoriais; 

7. Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local;  

8. Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da biodiversidade; 

9. Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar 

a sociedade civil; 

10. Intensificar a cooperação internacional. 

A ENCNB foi proposta para vigorar entre 2001 e 2010, tendo sido prevista a sua revisão no ano de 2010.  

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira  

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, tem como visão uma zona costeira 

harmoniosamente desenvolvida e sustentável, baseada numa abordagem sistémica e de valorização dos 

seus recursos e valores identitários, suportada no conhecimento e gerida segundo um modelo que 

articula instituições, políticas e instrumentos e assegura a participação dos diferentes atores 

intervenientes. 

Assim, são definidos como objetivos transversais:  

i) Desenvolver a cooperação internacional;  

ii) Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e instrumentos; 

 iii) Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação;  

iv) Promover a informação e a participação pública.  

Quanto aos objetivos temáticos, adotam -se os seguintes:  

i) Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e paisagístico;  

ii) Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, social e económica;  

iii) Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que contribuam para a 

valorização de recursos específicos da zona costeira; 

 iv) Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros. 

Cumprindo as orientações comunitárias, a ENGIZC foi delineada definindo uma visão para um período de 

20 anos, sem prejuízo de recorrer aos mecanismos de avaliação e revisão necessários, assumindo assim o 

carácter exigido por um documento de natureza estratégica e de longo prazo. 
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 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

A Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 2013-2020, foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, tendo substituído a Estratégia Nacional para o Mar prevista para o 

período 2006-2016. 

NA ENM é definido um conjunto de ações estratégicas que identificam medidas transversais que 

contribuem para criar condições favoráveis para o melhor aproveitamento do mar de forma sustentável. 

A prossecução da ENM 2013 -2020, através do plano de ação, compreende os seguintes objetivos:  

 Reafirmar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró -ativo e empreendedor; 

 Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo nacional, 

tornando o Mar-Portugal num ativo com benefícios económicos, sociais e ambientais 

permanentes; 

 Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional, em todos os sectores da 

economia do mar, promovendo o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade 

territorial, e aumentando, até 2020, a contribuição direta do sector mar para o PIB nacional em 

50%; 

 Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de novas 

áreas de ação que promovam o conhecimento do Oceano e potenciem, de forma eficaz, eficiente 

e sustentável, os seus recursos, usos, atividades e serviços dos ecossistemas; 

 Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e como parte incontornável da PMI e da 

estratégia marítima da UE, nomeadamente para a área do Atlântico. 

A Estratégia Nacional para o Mar deverá vigorar até 2020. 

 Estratégia Nacional para as Florestas 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro aprovar a Estratégia Nacional para 

as Florestas (ENF), que constitui a primeira atualização da Estratégia aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro, tendo como horizonte o ano de 2030. 

A atualização da ENF assume como nova visão a sustentabilidade da gestão florestal, no respeito pelos 

critérios estabelecidos a nível internacional, assumidos por Portugal no âmbito do processo Pan-Europeu 

para a gestão sustentável das florestas continentais, da Conferência Ministerial para a Proteção das 

Florestas na Europa (FOREST EUROPE) e do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas (FNUF). 

São objetivos estratégicos da ENF: 

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 
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 Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha” 

O Decreto-lei n.º 108/2010, de 13 de outubro transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2008/59/CE, de 17 de junho, relativa à Estratégia Marinha, estabelecendo o regime jurídico das medidas 

necessárias para garantir o bom estado ambiental do meio marinho até 2020. 

No âmbito dessa Estratégia foram definidos os seguintes objetivos: 

a) Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, sempre que possível, 

restaurar os ecossistemas marinhos nas áreas afetadas;  

b) Prevenir, reduzir e progressivamente eliminar a poluição, tal como definida na alínea c) do artigo 

3.º, de forma a assegurar que não haja impactos ou riscos significativos para a biodiversidade 

marinha, para os ecossistemas marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do 

mar; 

c) Assegurar uma exploração equilibrada, racional e sustentável dos recursos marinhos que permita 

uma valorização económica, social, científica, cultural e educativa dos oceanos e mares, no pleno 

respeito das alíneas anteriores. 

 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de conservação 

da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de Proteção Especial 

(ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 

conservação favorável nestas áreas. Este plano é essencialmente um instrumento para a gestão da 

biodiversidade. 

Trata-se de um Plano desenvolvido a uma macroescala (1/100 000) para o território continental, que 

apresenta a caracterização dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna 

presentes nos Sítios e ZPE. 

O PSRN2000 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho.  

A área de estudo insere-se na sua totalidade no Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, 

que foi classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de junho. 

O Sítio carateriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato arenoso 

com um povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por linhas 

secundárias de água doce. 

As orientações de gestão para este Sítio visam a salvaguarda da faixa litoral, destacando-se os habitats 

dunares e a flora associada e ainda as escarpas da zona do Cabo Mondego, as quais suportam importantes 

valores florísticos. Assim: 
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 Deverá ser ordenada a ocupação urbana e turística por forma a garantir a salvaguarda dos valores 

naturais em presença. Deverão ser implementadas medidas de proteção ao sistema dunar, e de 

salvaguarda do seu atravessamento para acesso às praias ou para instalação de infraestruturas; 

 Deverá ser garantida a proteção do sistema lagunar e da fauna e flora que suporta, mediante a 

manutenção da vegetação das margens, do controlo da poluição química e orgânica e do controlo 

de infestantes; 

 Deverá promover-se um correto ordenamento e gestão florestal, bem como das atividades 

agrícolas. 

Relativamente a orientações específicas para a construção e infraestruturas, destaca-se o seguinte: 

 Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e limpeza de taludes; 

 Assegurar caudal ecológico; 

 Condicionar a construção de infraestruturas; 

 Condicionar a expansão urbano-turística; 

 Reduzir mortalidade acidental; 

 Condicionar a construção de açudes em zonas sensíveis. 

 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Ovar e Marinha Grande 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Ovar-Marinha Grande foi aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de outubro, tendo sido alterado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/2005, de 21 de Março. 

O POOC de Ovar-Marinha Grande destina-se a permitir conciliar os diversos valores em presença na área 

sobre a qual incide, destacando-se como principais objetivos que presidiram à sua elaboração: valorizar, 

diversificar e garantir os usos e as funções da orla costeira; proteger os ecossistemas naturais e assegurar 

a exploração sustentável dos recursos; melhorar as condições de vida das populações, reforçar e melhorar 

as infraestruturas e equipamentos e promover uma oferta turística de qualidade; valorizar o atual tipo de 

povoamento (nucleado), em respeito das dinâmicas costeiras, dos valores naturais e da minimização de 

riscos, e promover a articulação dos fatores económicos e sociais. 

À data de elaboração do presente EIA, o POOC de Ovar-Marinha Grande encontra-se em revisão, a qual 

resultará na elaboração do Programa de Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG), pelo que o 

enquadramento do projeto com as orientações deste Plano considerará o regulamento e os elementos 

aprovados no ano de 2000. 

Na figura seguinte é apresentado o extrato do Mapa Síntese do Plano de Ordenamento de Orla Costeira 

de Ovar-Marinha Grande com a localização das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 

 

 

 



 

 
 

 

191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: POOC Ovar-Marinha Grande                                                    Sem Escala                                                                                                        

Figura 5.12.1 - Extrato do mapa síntese do Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-Marinha 
Grande 

Na figura seguinte é apresentado o extrato da Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento de 

Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande com a localização das instalações de aquicultura da STOLT SEA 

FARM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: POOC Ovar-Marinha Grande                                                                                                             Sem Escala 



 

 
 

 

192 
 

Figura 5.12.2 - Extrato da Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-

Marinha Grande 

 

Da análise das figuras anteriores verifica-se que a área de estudo interfere com vários elementos do Plano 

de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande, conforme se apresenta no Quadro 5.12.2. 

Instalações da STOLT SEA FARM Mapa Síntese Planta de Condicionantes 

Existentes 

Edifícios, tanques e 

instalações de apoio 

Áreas urbanas e 

urbanizáveis 

Áreas suscetíveis de desafetação do 

regime florestal no âmbito dos PMOT 

Áreas naturais 

nível 3 

Áreas submetidas ao regime florestal – 

Dunas de Cantanhede 

Reserva ecológica nacional 

Zona de captações de 

água 

Areal 
Áreas submetidas ao regime florestal – 

Dunas de Cantanhede 

Áreas naturais 

nível 3 
Reserva ecológica nacional 

Previstas 

Edifício principal 

+edifício auxiliar 
Não interfere Não interfere 

Parque de resíduos 
Áreas urbanas e 

urbanizáveis 

Áreas suscetíveis de desafetação do 

regime florestal no âmbito dos PMOT 

Novo acesso Não interfere Não interfere 

 

Quadro 5.12.2 – Afetação dos elementos do Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-Marinha 
Grande 

Relativamente ao Planos de Praia do POOC, destaca-se pela sua proximidade à área de estudo, o da praia 

da Tocha. A única infraestrutura do projeto que eventualmente poderia interferir com este Plano seria a 

zona das captações de água, por se localizarem no areal da praia da Tocha. No entanto, a zona de 

captações de água pelo seu afastamento relativamente aos limites do Plano de Praia, não interfere com 

as disposições do Plano de Praia da Tocha. 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo do enquadramento jurídico dos elementos do Plano de 

Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande afetados pelas instalações de aquicultura da 

STOLT SEA FARM, tendo em conta o respetivo Regulamento. 
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Elemento Enquadramento Jurídico 

Áreas naturais 

Artigo 25.º 
 Definição  

1 - As áreas naturais integradas no POOC correspondem aos espaços com importância para a 
conservação dos recursos e do património natural existentes e, num sentido mais lato, para a 
preservação da integridade biofísica do território. 

Áreas naturais de 
nível III 

Artigo 28.º 
 Áreas naturais de nível III 

2 - Nas zonas referidas no número anterior são interditas as seguintes atividades:  
a) Colheita de espécies da fauna silvestre;  
b) Corte e colheita de espécies vegetais espontâneas;  
c) Introdução de espécies exóticas;  
d) Alteração do coberto vegetal, exceto quando decorrente das práticas normais da gestão agrícola 
e florestal. 

Áreas urbanas e 
urbanizáveis 

Artigo 32.º 
Regime 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) devem conformar-se com os 
objetivos e disposições do POOC, nomeadamente quanto aos perímetros urbanos delimitados na 
planta de síntese e às disposições do presente Regulamento.  
2 - Nas áreas urbanas e urbanizáveis serão observadas as seguintes regras de ocupação do solo: 
 a) As áreas livres em estado de abandono ou sem uso específico relevante existentes no interior das 
áreas urbanas serão consideradas de ocupação prioritária;  
b) Os sectores urbanos degradados serão recuperados, renovados ou reconvertidos;  
c) A ocupação urbana deve ser desenvolvida em forma de cunha, ou seja, estreitando na 
proximidade da costa e alargando para o interior do território;  
d) O desenvolvimento construtivo deve realizar-se de forma perpendicular à linha de costa e com 
altura crescente do litoral para o interior nas áreas urbanas não consolidadas ou nas urbanizáveis;  
e) Será garantida a integração paisagística das novas edificações ou dos conjuntos de edificações 
previstas; 
 f) Será garantida a criação de áreas de estacionamento automóvel para apoio aos utentes das praias 
marítimas, de acordo com o dimensionamento estipulado nos artigos 15.º e 16.º e nos respetivos 
planos de praia.  
3 - Nos terrenos do domínio público hídrico não são permitidas obras de construção, reconstrução 
ou ampliação, sendo apenas admitidas obras de beneficiação. 
4 - Nas parcelas do domínio público hídrico reconhecidas e delimitadas como privadas não são 
permitidas obras de construção ou de ampliação, sendo apenas admitidas obras de reconstrução ou 
beneficiação.  
5 - Excetuam-se do disposto no número anterior as seguintes situações:  
a) Zonas de utilização coletiva delimitadas nas UOPG, desde que os respetivos regulamentos se 
encontrem em vigor;  
b) Instalações associadas aos apoios de praia, equipamentos e núcleos de educação ambiental e 
piscatórios definidos no âmbito do POOC.  
6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as áreas urbanas e urbanizáveis estão 
condicionadas ao cumprimento das seguintes regras:  
a) Aplicação dos indicadores definidos no capítulo X nas áreas urbanas e urbanizáveis abrangidas 
por UOPG;  
b) Manutenção dos usos, indicadores e parâmetros urbanísticos definidos nos respetivos PMOT em 
vigor, nas restantes áreas urbanas e urbanizáveis. 

 Fonte: Regulamento do POOC Ovar-Marinha Grande 

Quadro 5.12.3 – Resumo do enquadramento jurídico dos elementos do Plano de Ordenamento de 
Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande 
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 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis e Ribeiras Costeiras 

entre o Vouga e Mondego e Mondego e Lis  (RH4) 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são instrumentos de natureza setorial que visam a 

gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, tendo como unidade a região 

hidrográfica 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-B/2013 aprovou os Planos de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis que integram a região hidrográfica 4 (RH4) e que 

correspondem a Planos de Gestão de Região Hidrográfica – 1º ciclo, sendo relativos ao período 2009-

2015. 

À data de elaboração do presente EIA, encontram-se em elaboração os Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica – 2º ciclo, que atualizarão as principais temáticas abordadas nos PGRH do 1º ciclo e vigorarão 

no período 2016 -2021. 

Sendo assim, se for aplicável, o enquadramento do projeto com as orientações deste Plano considerará 

os elementos aprovados no Plano de Gestão de Região Hidrográfica – 1º ciclo, referente ao período 2009-

2015. 

Da análise do referido Plano destacam-se os seguintes objetivos: 

 Proteger a qualidade das massas de água superficiais (costeiras, de transição e interiores) e 

subterrâneas, visando a sua conservação e melhoria; 

 Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas de especial interesse, incluindo a 

manutenção de um regime de caudais ambientais e, em particular, de caudais ecológicos; 

 Promover e incentivar o uso eficiente da água, por forma a assegurar a quantidade para diversos 

usos, contribuindo para melhorar a oferta e para gerir a procura; 

 Promover a utilização de água com fins múltiplos e a minimização dos conflitos de usos; 

 Reforçar e promover a proteção, valorização e regularização da rede hidrográfica e da orla 

costeira; 

 Prevenir e minorar os riscos naturais e antropogénicos associados a fenómenos hidrológicos 

extremos e a acidentes de poluição. 

A área em análise insere-se nas bacias das Ribeiras Costeiras entre os rios Vouga e o Mondego, pelo que 

não é afetada pelas disposições deste Plano. 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral – PROF CL 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são "instrumentos setoriais de gestão territorial" 

que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) encontra-se aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 19 de outubro e abrange o município de Cantanhede. 
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O PROF CL vigorará por um período máximo de 20 anos, podendo ser sujeito a alterações periódicas, a 

efetuar de 5 em 5 anos, tendo em consideração os relatórios anuais da sua execução elaborados pela 

Direcção-Geral dos Recursos Florestais ou as alterações intermédias sempre que ocorra algum facto 

relevante que o justifique. 

A Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, determinou a ocorrência de factos relevantes para efeitos de 

revisão dos planos regionais de ordenamento florestal em vigor em Portugal Continental, entre os quais 

o PROF CL, bem como a suspensão parcial de artigos desses planos durante o máximo de dois anos. 

Durante o processo de revisão foi suspenso o artigo 36.º e os artigos 38.º a 42.º do regulamento anexo 

ao Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho, que aprova o PROF CL. 

A Portaria n.º 141/2015 de 21 de maio, altera a Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro e prorroga por 

mais dois anos o período de suspensão parcial dos PROF. Dado que, à data de elaboração do presente EIA 

o PROF CL encontra-se em revisão, continuam suspensos o artigo 36.º e os artigos 38.º a 42.º do 

regulamento deste Plano e o enquadramento do projeto com as suas disposições considerará o 

regulamento e os elementos aprovados no ano de 2006. 

Na figura seguinte apresenta-se o extrato do mapa síntese do PROF CL com a localização do projeto. 
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 Fonte: PROF CL           Sem Escala 

                        Área de estudo 

Figura 5.12.3 - Extrato do mapa síntese do PROF CL 
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Da análise da Figura 5.12.3 verifica-se que a área de estudo insere-se na sub-região homogénea Dunas 

Litorais e Baixo Mondego e em matas nacionais e perímetros florestais, interferindo também com um 

Sítio da Lista Nacional (Diretiva Habitats) e com uma zona crítica do ponto de vista da proteção da 

floresta contra incêndios. 

Sub-Região Homogéneas Dunas Litorais e Baixo Mondego 

De acordo com o artigo 17º do regulamento do PROF CL, na sub-região homogénea Dunas Litorais e 

Baixo Mondego visa-se a implementação e incrementação das funções de proteção, de recreio, 

enquadramento e estética da paisagem e de conservação dos habitats, de espécies da fauna e da flora 

e de geomonumentos. 

A fim de prosseguir as funções referidas anteriormente, são estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede hidrográfica, 

ambiental, microclimática e contra a erosão eólica; 

b) Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

interesse paisagístico; 

c) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, da 

fauna e da flora classificados; 

d) Recuperar os troços fluviais degradados; 

e) Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio 

nos espaços florestais; 

f) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a atividade apícola 

e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos certificados. 

As espécies de árvores florestais e correspondentes modelos de silvicultura a incentivar e privilegiar 

nesta sub-região são: pinheiro-bravo, eucalipto, carvalho-alvarinho, carvalho-cerquinho e pinheiro-

manso.  

Devem também ser privilegiadas as seguintes espécies: amieiro (Alnus glutinosa), aveleira (Corylus 

avellana), cedro-do-atlas (Cedrus atlantica), carvalho-americano (Quercus rubra), cerejeira (Prunus 

avium), choupo-negro (Populus nigra), cipreste-comum (Cupressus sempervirens), cipreste-de-lawson 

(Chamaecyparis lawsoniana), freixo (Fraxinus angustifolia), pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis), 

plátano (Platanus hispanica Miller ex Münchh), salgueiro (Salix alba) e tília (Tilia platyphyllos). 

Matas Nacionais e Perímetros Florestais 

Relativamente às matas nacionais e perímetros florestais do mapa síntese do PROF CL, refere-se que 

a área de estudo insere-se no Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede. 

Os denominados Perímetros Florestais são constituídos por terrenos baldios, autárquicos ou 

particulares e estão submetidos ao Regime Florestal Parcial por força dos Decretos dos anos de 1901 

e 1903, e demais legislação complementar. 
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O Regime Florestal é Parcial quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das autarquias ou a 

terrenos de particulares, subordinando a existência de floresta a determinados fins de utilidade 

pública, permite que na sua exploração sejam atendidos os interesses imediatos do seu possuidor. 

(parte IV, artigos 26.º e 27.º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901). 

Sítio da Lista Nacional (Diretiva Habitats) 

A Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, "relativa à preservação dos habitats 

naturais e da fauna e da flora selvagens", conhecida como "Diretiva Habitats tem como principal 

objetivo contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais (Anexo I) e de espécies da flora 

e da fauna selvagens (Anexo II), com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves) considerados 

ameaçados no território da União Europeia.  

Criou-se uma rede ecológica coerente de Zonas Especiais de Conservação (ZEC), selecionadas com base 

em critérios específicos (Anexo III) com o nome de Rede Natura 2000, que também inclui as Zonas de 

Proteção Especial (ZPE) designadas ao abrigo da Diretiva Aves.  

 A classificação das ZEC conduziu à elaboração e aprovação de uma Lista Nacional de Sítios. A área de 

estudo insere-se no Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. Esta temática é 

desenvolvida no ponto referente ao Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

Zona Crítica do Ponto de Vista da Proteção da Floresta contra Incêndios 

De acordo com a alínea f) do artigo 4º do Regulamento do PROF CL, as Zonas Críticas são as manchas 

onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra 

os incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e 

ecológico. 

A Portaria n.º 1056/2004, de 19 de agosto define o conjunto de manchas designadas por zonas críticas, 

indicando para a área de estudo a Zona Crítica das Dunas do Litoral. 

Esta Zona possuir uma área de cerca de 19 400 há e está localizada nos concelhos de Figueira da Foz 

(freguesias de Quiaios, Bom Sucesso e Santana), de Cantanhede (freguesia de Tocha), de Mira 

(freguesias de Praia de Mira, Mira e Seixo), de Vagos (freguesias de Gafanha da Boa Hora, Calvão, Santo 

André de Vagos, Santo António de Vagos e Vagos) e de Ílhavo (freguesias de São Salvador e Gafanha 

do Carmo).  

Abrange as Matas Nacionais da Fôja, das Dunas de Quiaios, das Dunas da Gafanha e das Dunas de 

Vagos e os perímetros florestais das dunas de Cantanhede, das dunas de Mira e das dunas de Vagos. 

 Programa Operacional da Região Centro – Centro 2020 

O Programa Operacional da Região Centro – Centro 2020 foi aprovado pela Comissão Europeia a 12 de 

dezembro de 2014 e tem como base uma estratégia de desenvolvimento regional partilhada e 

construída através de uma forte mobilização de todos os parceiros regionais, para o período 2014-

2020. 

No Programa Centro 20 destacam-se os seguintes eixos prioritários: 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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- Eixo 1 - Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS) 

- Eixo 2 - Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR) 

- Eixo 3 - Desenvolver o potencial humano (APRENDER) 

- Eixo 4 - Promover e dinamizar a empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR) 

- Eixo 5 - Fortalecer a coesão social e territorial (APROXIMAR e CONVERGIR) 

- Eixo 6 - Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR) 

- Eixo 7 - Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR) 

- Eixo 8 - Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR) 

- Eixo 9 - Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

- Eixo 10 - Assistência técnica 

Dos eixos prioritários referidos anteriormente e considerando a tipologia do projeto em estudo, 

assume especial importância o Eixo 4 – Promover e dinamizar a empregabilidade, no qual se integram 

os seguintes objetivos específicos: 

 Apoiar a criação do próprio posto de trabalho e de empresas, o empreendedorismo social e a 

economia social; 

 Desenvolver o potencial endógeno regional através de dinamização de estratégias territoriais 

específicas; 

 Integrar de forma sustentada desempregados no mercado de trabalho; 

 Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para desempregados, através 

do apoio à criação do emprego por conta própria e à criação de empresas; 

 Promover a inovação e gestão empresarial e eSkills através da formação de empresários e 

trabalhadores, garantindo uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro – PROT Centro 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março determinou a elaboração do PROT 

– Centro e estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial, 

delimitando o respetivo âmbito territorial.  

O PROT-Centro abrange o concelho de Cantanhede, onde se localizam as instalações de aquicultura da 

STOLT SEA FARM. 

À data de elaboração do presente EIA, o PROT-Centro encontra-se em fase final de aprovação, pelo 

que não será possível averiguar a compatibilidade do projeto com as disposições deste Plano.  

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de Cantanhede 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios é um documento que constitui um 

instrumento operacional de planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de 

ações de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas, que visam concretizar os objetivos 

estratégicos definidos e quantificados no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI). 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&id=1591&Itemid=739
http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/media/upload/2012/2012127144345_PMDFCI_2011.pdf
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O PMDFCI tem como objetivo definir, a nível concelhio, as medidas e ações necessárias à defesa da 

floresta contra incêndios, de forma a dar cumprimento às linhas orientadoras definidas no Plano 

Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. 

À data de elaboração do presente EIA, o PMDFCI do concelho de Cantanhede 2016-2020 encontra-se 

em elaboração, pelo que não se poderá averiguar a conformidade do projeto com as orientações deste 

Plano.  

Na Figura 5.12.4 é apresentado o extrato da Planta de Risco de Incêndio – Perigosidade Alta e Muito 

Alta, que integra a Planta de Condicionantes do PDM de Cantanhede (Maio 2015). 

   

  Fonte: PDM de Cantanhede                                                                       Sem Escala 

                          Área de estudo 

Figura 5.12.4 – Extrato da Planta de Risco de Incêndio – Perigosidade Alta e Muito Alta 

Da análise da figura anterior verifica-se que a área de estudo não se localiza em zonas de risco de 

incêndio com perigosidade alta ou muito alta, existindo apenas uma pequena mancha na envolvente 

norte da área de estudo. 

Na Figura 5.12.5 é apresentado o extrato da Planta de Povoamentos Florestais percorridos por 

Incêndios que integra a Planta de Condicionantes do PDM de Cantanhede (Maio 2015). 
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              Fonte: PDM de Cantanhede                                                                                              Sem Escala 

           Área de estudo 

Figura 5.12.5 – Extrato da Planta de Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios 

Da análise da figura anterior verifica-se que na proximidade da área de estudo ocorreu um incêndio 

em 2011.  

 Plano Diretor Municipal de Cantanhede 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Cantanhede foi aprovado pelo Aviso n.º 14904/2015, de 21 de 

dezembro. 

Da análise do Desenho EIA-14 – Extrato da Planta Ordenamento do PDM de Cantanhede, que teve por 

base a Planta de Ordenamento do PDM de Cantanhede, verifica-se que as categorias de espaço que se 

encontram no interior dos limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM correspondem a 

Espaços Florestais – Áreas florestais de conservação e a Espaços Naturais, ambos incluídos em Solo 

Rural. 
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No quadro seguinte apresenta-se o resumo do enquadramento jurídico das categorias de espaços 

referidas anteriormente, tendo em conta o Regulamento do PDM de Cantanhede. 

Categoria de 

Espaço 
Enquadramento Jurídico 

Solos Rurais 

Artigo 24.º 

Condições gerais de uso e ocupação 

1 - O solo rural não pode ser objeto de ações que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades e as vocações correspondentes às categorias de usos dominantes em que 

se subdivide, salvo as previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na lei geral, 

quando aplicáveis. 

2 - São permitidas instalações de infraestruturas de produção e transporte de energias 

renováveis em todas as áreas de solo rural, sem prejuízo do cumprimento de todos os 

requisitos legais e regulamentares em vigor. 

3 - As novas edificações em solo rural, fora dos aglomerados rurais e das áreas de 

edificação dispersa definidas na Planta de Ordenamento, terão de salvaguardar os 

afastamentos à estrema e as regras de implantação constantes no PMDFCI de 

Cantanhede, sendo que no caso de omissão no referido plano, ou se este não existir, a 

garantia de distância ao limite da propriedade da faixa de proteção estabelecida na 

legislação em vigor sobre medidas e ações no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

Espaços Florestais 

– Áreas florestais 

de conservação 

Artigo 28º 

1 - Os Espaços Florestais integram as áreas revestidas por espécies arbustivas e arbóreas 

em maciço de manifesta importância para o equilíbrio ambiental ou beleza da paisagem, 

destinados ou não à produção florestal. 

Artigo 31.º 

Ocupações, utilizações permitidas e regime de edificabilidade 

1 - Nas áreas florestais de conservação devem ser preservadas as características 

autóctones, por forma a garantir o equilíbrio ambiental e paisagístico do meio rural em 

que se insere. 

2 - Deverão ser promovidas as ações necessárias que garantam a concretização dos 

objetivos definidos no Regime Florestal, Rede Natura 2000 e PROF Centro Litoral, para as 

áreas inseridas nas áreas nucleares e corredores ecológicos definidos na Estrutura de 

Proteção e Valorização Ambiental Regional, conforme consta na Carta de Estrutura 

Ecológica Municipal, bem como para as áreas inseridas na Reserva Ecológica 

Nacional, através dos sistemas cabeceiras de linhas de água e áreas com risco de erosão. 

3 - Nas áreas florestais de conservação, sem prejuízo do estabelecido nos regimes jurídicos 

da Reserva Ecológica Nacional e no Plano Setorial da Rede Natura 2000, são permitidas as 

seguintes ações: 

a) Ações de repovoamento florestal que privilegiam a introdução das espécies autóctones 

constantes no PROF Centro Litoral e PMDFCI de Cantanhede; 

b) Instalação de subestações elétricas, postos de transformação, instalações de 

telecomunicações e antenas, parques eólicos e instalações de segurança e de proteção 

civil; 

c) Edificações de apoio a atividades de recreio e de lazer com área de construção inferior 

a 100 m2. 
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Categoria de 

Espaço 
Enquadramento Jurídico 

Espaços Naturais 

Artigo 32.º 

Identificação 

1 - Os espaços naturais integram áreas do território municipal sensíveis dos pontos de vista 

ecológico, paisagístico e ambiental, nas quais se privilegiam a proteção, a conservação, a 

gestão racional, a capacidade de renovação dos recursos naturais e a salvaguarda dos 

valores paisagísticos. 

2 - Os espaços naturais conforme definidos na Planta de Ordenamento integram as 

seguintes ocorrências: 

a) Praia; 

b) Dunas Litorais; 

c) Habitat 2130+2260 da Rede Natura 2000; 

d) Lagoas e respetivas faixas de proteção, conforme definidas na Reserva Ecológica 

Nacional. 

Artigo 33.º 

Ocupações e utilizações interditas 

Nos Espaços Naturais são interditas as seguintes atividades e usos: 

a) Todas as operações que possam conduzir a alterações relativas aos planos e cursos de 

água, nomeadamente, alteração da morfologia das margens, impermeabilização, 

assoreamento e drenagem, excecionando-se as situações que resultem de ações de 

gestão/manutenção destes espaços, desde que devidamente autorizados pela entidade 

competente em razão da matéria; 

b) Destruição e/ou alteração do traçado das linhas de drenagem natural; 

c) Colheita de espécies da fauna silvestre; 

d) Corte e colheita de espécies vegetais espontâneas; 

e) Introdução de espécies exóticas; 

f) Alteração do coberto vegetal, exceto quando decorrente das práticas normais da gestão 

agrícola e florestal. 

Artigo 34.º 

Ocupações e utilizações permitidas 

1 - Nestes espaços privilegia -se a proteção, a conservação, a gestão racional e a 

salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos. 

2 - São definidas como ocupações permitidas as seguintes: 

a) Ampliação das construções preexistentes; 

b) Construções de apoio às atividades de recreio, lazer e desporto. 

3 - No espaço natural abrangido pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar -

Marinha Grande são admitidos os usos nele expressamente previstos. 

4 - Nos espaços naturais, que incidam sobre a Rede Natura 2000, as intervenções 

admitidas ficam sujeitas a autorização prévia da entidade com atribuições legais nessa 

matéria. 

Artigo 35.º 

Regime de edificabilidade 

Nos Espaços Naturais, a edificabilidade, quando permitida, atende às seguintes condições: 

a) Ampliação das construções legalmente existentes até ao máximo de 200 m2; 

b) Edificações de apoio a atividades de recreio, de lazer e de desporto com área de 

construção inferior a 100 m2; 
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Categoria de 

Espaço 
Enquadramento Jurídico 

c) Número máximo de pisos: um. 

 Fonte: Regulamento do PDM de Cantanhede 

Quadro 5.12.4 – Enquadramento jurídico das categorias de espaços 

No Desenho EIA-14 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Cantanhede verifica-se também 

que a área de estudo, na sua totalidade, é abrangida pela Estrutura Ecológica Municipal. 

No Quadro 5.12.5 apresenta-se o enquadramento jurídico da Estrutura Ecológica Municipal, tendo por 

base o Regulamento do PDM de Cantanhede. 

 

Estrutura 

Ecológica 

Municipal 

Enquadramento Jurídico 

Artigo 12.º 

Identificação e objetivos 

1 - A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude 

das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu 

ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a 

proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e urbanos. 

2 - A Estrutura Ecológica Municipal deve garantir as seguintes funções: 

a) Proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação 

da flora autóctone; 

b) Proteção das áreas afetas a riscos para a ocupação humana, nomeadamente os 

relacionados com cheias e inundações e perigosidade de incêndio florestal; 

c) A salvaguarda da função produtiva do concelho; 

d) A proteção e a manutenção em rede dos corredores ecológicos secundários. 

Artigo 13.º 

Regime de ocupação 

1 - O regime de ocupação nas áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal é o 

previsto para a respetiva categoria de espaço, articulado, quando for o caso, com os 

regimes legais específicos aplicáveis às mesmas áreas. 

2 - Nas áreas afetas à Estrutura Ecológica Municipal devem ser cumpridas as seguintes 

disposições: 

a) Preservação dos elementos tradicionais da paisagem, nomeadamente das estruturas 

tradicionais associadas à atividade agrícola; 

b) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água que em caso de degradação deve ser 

recuperada com elenco florístico autóctone; 

c) Cumprimento do Código de Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a 

poluição por nitratos de origem agrícola. 

Fonte: Regulamento do PDM de Cantanhede 
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Quadro 5.12.5 – Enquadramento jurídico da Estrutura Ecológica Municipal 

No quadro seguinte apresenta-se a área das categorias de espaço que se encontram no interior dos 

limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM e o tipo de afetação existente e previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias de Espaço Área (m2) 

% relativamente 

à área do 

terreno 

Ocupação Atual do 

Solo 
Ocupação Prevista 

Espaços Florestais – 

Áreas florestais de 

conservação 

124 933 48,9% 

Parte do edifício de 

quarentena, 2 tanques 

de pré-engorda, 

parque de resíduos a 

demolir, parque de 

consumíveis, caminhos 

e zona de pinhal e 

vegetação rasteira  

A continuar 

Parte do edifício de 

quarentena, 2 tanques de 

pré-engorda, parque de 

consumíveis, caminhos e 

zona de pinhal e vegetação 

rasteira 

A construir 

Edifício principal, edifício 

auxiliar e novo acesso 

Espaços Naturais 130 575 51,1% 

Zona de captações de 

água, parte do edifício 

de quarentena, 

restantes tanques de 

pré-engorda, zona de 

engorda, escritórios e 

áreas sociais, zona de 

captações de água, 

edifícios de apoio, 

caminhos e zona de 

pinhal e vegetação 

rasteira 

A continuar 

Zona de captações de água, 

parte do edifício de 

quarentena, restantes 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, escritórios 

e áreas sociais, zona de 

captações de água, edifícios 

de apoio, caminhos, zona de 

pinhal e vegetação rasteira  

A construir 

Parque de resíduos 
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Quadro 5.12.6 – Tipo de afetação das categorias de espaço 

No Quadro 5.12.7 é apresentado o resumo dos parâmetros construtivos das instalações de aquicultura 

da STOLT SEA FARM. 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 

Construtivos 
Situação Atual 

Instalação Projetada 

(Ampliação) 

Situação Final 

(Atual + Ampliação) 

Uso Aquacultura Aquacultura Aquacultura 

Área da parcela 234 998,40 m2 234 998,40 m2 234 998,40 m2 

Edificabilidade 
35 039,36 m3 

(0,149 m3/m2) 

74 951,86 m3 

(0,319 m3/m2) 

109 991,22 m3 

0,468 (m3/m2) 

Ocupação  
13 008,37 m2 

5,54% 

9 651 m2 

4,1% 

23 340 m2 

9,9% 

Recuos Mínimos 32,83 m 16,87 m 32,83 m 

Fundo Edificável 

Máximo 
127,22 m 121,02 m 127,22 m 

Altura Máxima 

5,23 m a cumeeira 

(4,26 m em interior de 

nave) 

14,93 m 14,93 m 

Quadro 5.12.7 – Resumo dos parâmetros construtivos 

 Plano de Urbanização da Praia da Tocha 

No Desenho EIA-15 apresenta-se o extrato do Plano de Urbanização (PU) da Praia da Tocha. Da análise 

do referido desenho verifica-se que o limite sul das instalações da STOLT SEA FARM coincide com o 

limite norte do Plano de Urbanização da Praia da Tocha, não interferindo com o mesmo. 

De acordo com a Planta de Zonamento do PU da Praia da Tocha encontra-se prevista uma via 

distribuidora local na proximidade da área de estudo. Esta via, quando for construída, permitirá a 

ligação direta entre as instalações da STOLT SEA FARM e a ER 335-1, desviando assim a circulação 

automóvel do interior da povoação da Praia da Tocha. 
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5.12.3 – Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Outros Condicionalismos Territoriais  

Da análise dos Desenhos EIA-16 – Extrato da Planta de Condicionantes, EIA-17 – Extrato da Planta de 

REN em vigor e EIA-18 – Extrato da Planta de REN em aprovação que tiveram por base as Plantas de 

Condicionantes e de REN do PDM de Cantanhede e outras fontes de informação, identificam-se as 

seguintes servidões e restrições de utilidade pública e outros condicionalismos territoriais com 

relevância na área de estudo: 

- Domínio Hídrico - Leitos e Margens das Águas do Mar (Domínio Público Marítimo) e Leitos e 

Margens dos Cursos de Água, Lagos e Lagoas 

- Recursos Agrícolas e Florestais – Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede 

- Recursos Ecológicos – Sítio da Lista Nacional (Rede Natura 2000) – PTCON005 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas 

- Rede Elétrica – Postes de média e baixa tensão e infraestrutura de transporte de energia 

elétrica de média e baixa tensão 

- Reserva Ecológica Nacional 

- Captações de água subterrânea particulares 

 Domínio Hídrico - Leitos e Margens das Águas do Mar (Domínio Público Marítimo) e Leitos 

e Margens dos Cursos de Água, Lagos e Lagoas 

O domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados 

de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de carácter 

especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos 

das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas 

adjacentes, a fim de os proteger. Assim, nos terrenos do domínio público hídrico deverá garantir-se o 

acesso universal à água e a passagem ao longo das águas. 

O domínio público hídrico (DPH) compreende o domínio público marítimo (DPM), o domínio público 

lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas, pertencendo, conforme o caso, ao Estado, 

às Regiões Autónomas e aos Municípios e Freguesias. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao domínio 

público hídrico segue o regime previsto nos seguintes diplomas: 

 Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro - Estabelece a titularidade dos recursos hídricos, tendo 

sido retificada pela Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro e alterada pela Lei 

n.º 78/2013, de 21 de novembro e pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho. 

 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro- Estabelece as bases e quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas, tendo sido alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro 

e alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/18400/0674706748.pdf
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O n.º 2 do artigo 21º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro refere que “ nas parcelas privadas de 

leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no espaço aéreo 

correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem 

autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 

correspondentes. O n.º 3 do mesmo artigo e diploma legal indica que “os proprietários de parcelas 

privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom estado de conservação e 

estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita à execução de obras 

hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em causa, nomeadamente de correção, 

regularização, conservação, desobstrução e limpeza.” 

O artigo 11º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que margem é uma faixa de terreno contígua ou 

sobranceira à linha que limita o leito das águas. 

 

 

  Fonte: APA, adaptado de Freitas (1978) 

Figura 5.12.6 – Esquema representativo das larguras da margem 

Na área de estudo as larguras das margens assumem o valor de 50 m e de 10 m, por se tratarem, 

respetivamente, de águas do mar e de águas não navegáveis nem flutuáveis. 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na redação em vigor, no seu artigo 57.º, define os deveres 

básicos dos utilizadores, designadamente: 

 Os utilizadores dos recursos hídricos devem atuar diligentemente, tendo em conta as 

circunstâncias, de modo a: a) Evitar qualquer perturbação do estado da água, determinado 

nos termos da presente lei, e, em especial, qualquer contaminação ou alteração adversa das 

suas capacidades funcionais; b) Obter um uso económico da água sustentável e compatível 

com a manutenção da integridade dos recursos hídricos; 
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 As águas são usadas de modo a evitar a criação de riscos desrazoáveis ou de perigos para a 

sua integridade, para a qualidade do ambiente ou para as reservas públicas de abastecimento; 

 Quem construa, explore ou opere uma instalação capaz de causar poluição hídrica deve, em 

caso de acidente, tomar as precauções adequadas, necessárias e proporcionais para, tendo 

em conta a natureza e extensão do perigo, prevenir acidentes e minimizar os seus impactes. 

O artigo 60 º da referida Lei, informa que, estão sujeitas a licença prévia algumas utilizações privativas 

dos recursos hídricos do domínio público, como a captação de águas e a rejeição de águas residuais. 

No Quadro 5.12.8 é apresentada a forma de ocupação do Domínio Público Hídrico, considerandos os 

limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 

Domínio Público Hídrico Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Leitos e Margens das Águas do Mar  

(domínio público marítimo) 

Zona de captações de 

água (licenciadas) 

Zona de captações de 

água (licenciadas) 

Leitos e Margens dos Cursos de Água, 

Lagos e Lagoas  

(domínio público das restantes águas) 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Quadro 5.12.8 – Forma de ocupação do Domínio Público Hídrico 

Tendo por base o quadro anterior, verifica-se que não existirão alterações na ocupação do Domínio 

Público Hídrico relativamente à situação atual. 

 Recursos Agrícolas e Florestais – Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede 

Os denominados Perímetros Florestais são constituídas por terrenos baldios, autárquicos ou 

particulares e estão submetidos ao Regime Florestal Parcial por força dos Decretos dos anos de 1901 

e 1903, e demais legislação complementar. 

O Regime Florestal é Parcial quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das autarquias ou a 

terrenos de particulares, subordinando a existência de floresta a determinados fins de utilidade 

pública, permite que na sua exploração sejam atendidos os interesses imediatos do seu possuidor. 

(parte IV, artigos 26.º e 27.º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901). 

As instalações da STOLT SEA FARM, com exceção das zonas de captações de água, inserem-se na sua 

totalidade no Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede, em parte dos talhões 89 e 90, área 

submetida ao Regime Florestal pelo Decreto de 6/2/1931 – DG n.º 37, II série, de 14 de fevereiro, 

gerida em regime de associação entre compartes e Estado, representado pelo ICNF I.P. (regime de 

gestão), nos moldes previstos na alínea b) do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 39/46, de 19 de janeiro e 

transitado para a LEI n.º 68/93, de 4 de setembro, com a alteração pela Lei n.º 72/2014, de 2 de 

setembro. 

Tendo por base o Memorando da CCDR-Centro sobre a ampliação de unidade de aquicultura (Anexo 

2), ao nível do regime florestal parcial, apresenta-se como antecedente a autorização para instalação 
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de “salmonicultura industrial” (por despacho do Senhor Secretário de Estado da Agricultura de 28 de 

junho de 1989, publicado no Diário da República, III Série, de 11 de setembro do mesmo ano, renovado 

por autorização para “estabelecimento de culturas marinhas”, conferida por despacho conjunto dos 

Senhores Ministros do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 30 de dezembro de 1994, nos termos 

de despacho do mesmo Senhor Secretário de Estado da Agricultura, de 31 de maio de 1995, publicado 

no Diário da República, II Série, de 20 de junho desse ano). 

Esse mesmo despacho de 1989 refere-se a uma produção de salmão prevista de 1.280 toneladas/ano 

(de acordo com projeto aprovado pela então Direção-Geral das Florestas, e cujo cumprimento rigoroso 

é condição para a autorização, nos termos do seu n.º 5). A exploração de salmão foi encerrada pela 

STOLT SEA FARM. 

 Recursos Ecológicos – Sítio da Lista Nacional (Rede Natura 2000) – PTCON005 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas 

A área de estudo insere-se na sua totalidade no Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e 

Gafanhas, que foi classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de junho. 

O Sítio carateriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato 

arenoso com um povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por 

linhas secundárias de água doce. 

As orientações de gestão para este Sítio visam a salvaguarda da faixa litoral, destacando-se os habitats 

dunares e a flora associada e ainda as escarpas da zona do Cabo Mondego, as quais suportam 

importantes valores florísticos, sendo esta temática desenvolvida pormenorizadamente no ponto 

referente ao Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

 Rede Elétrica – Postes de média e baixa tensão e infraestrutura de transporte de energia 

elétrica de média e baixa tensão 

Da análise do Desenho EIA-16 verifica-se que apesar das infraestruturas existentes da rede elétrica se 

localizarem no interior dos limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARMA, estas não serão 

afetadas pelo projeto de ampliação. 

A rede elétrica existente será complementada com um novo posto de transformação, que servirá de 

apoio à nova unidade. Em fase posterior do projeto, será efetuada a localização e o dimensionamento 

do posto de transformação. 

 Reserva Ecológica Nacional 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação 

do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho.  

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro define as situações de usos ou ações considerados 

compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional. 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/7633837995db30be84a49a7d66593a3acf3b624c.pdf&fileDesc=DL_239_2012_RENpdf
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/848b971c04119fe88c2c035b0e3ba175d25228ac.pdf&fileDesc=DL_96_2013
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A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial.  

É uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um 

conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 

ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

– Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos 

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

– Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, 

contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

– Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza e para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 

Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais. 

Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de 

comunicação, escavações e aterros, e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 

necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola 

do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais (artigo 20º do DL 

166/2008, de 22 de agosto). 

Excetuam-se do referido anteriormente os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 

REN, devendo assim cumprir os pressupostos dos Anexos 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto.  

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Cantanhede foi 

aprovada pela Portaria n.º 807/93, de 7 de setembro e substituída pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 166/96, de 14 de outubro, tendo sido alterada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 138/2008, de 16 de setembro, pela Portaria n.º 48/2013, de 4 de fevereiro e pelo Despacho n.º 

13662/2015, de 25 de novembro. No Anexo 11 é apresentado o Extrato da Planta de REN em vigor. 

No quadro seguinte apresentam-se as áreas e as categorias de REN em vigor que se encontram no 

interior dos limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 
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REN 
Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Área (m2) Categoria 

20 510 Praia 

Zona de captações de água 

(licenciadas) 

Zona de captações de água 

(licenciadas) 20 510 

Faixa de 

Proteção 

Marítima 

198 289 

Sistema Dunar 

e Áreas de 

Infiltração 

Máxima 

Edifício de quarentena, 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, 

edifícios de apoio, 

caminhos e zona de pinhal 

e vegetação rasteira  

A Continuar 

Edifício de quarentena, 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, 

edifícios de apoio, 

caminhos e zona de pinhal 

e vegetação rasteira 

A Construir 

Parte do edifício principal 

7 552 
Leitos dos 

Cursos de Água 

 Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Quadro 5.12.9 – REN em vigor na área de estudo 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Cantanhede, a Reserva Ecológica 

Nacional foi objeto de redelimitação, em função do modelo de ordenamento concelhio adotado na 

revisão do PDM.  

À data de elaboração do presente EIA, a “nova” Planta de REN ainda não se encontra aprovada, 

aguardando apenas a publicação em Diário da República. Sendo assim, no quadro seguinte apresenta-

se as áreas e categorias de REN previstas para o interior dos limites das instalações de aquicultura da 

STOLT SEA FARM. 
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REN 
Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Área (m2) Categoria 

18 710 Faixa Marítima 

Zona de captações de água Zona de captações de água 18 710 Praia  

1 800 Dunas Litorais 

234 998 

Áreas de 

Máxima 

Infiltração 

Instalações na sua totalidade 

(edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos 

limites da STOLT com zonas de 

pinhal e vegetação rasteira) 

Instalações na sua totalidade 

(edifícios existentes + edifícios 

previstos + terreno envolvente no 

interior dos limites da STOLT com 

zonas de pinhal e vegetação rasteira) 

234 998 Dunas 

Instalações na sua totalidade 

(edifícios existentes + terreno 

envolvente no interior dos 

limites da STOLT com zonas de 

pinhal e vegetação rasteira) 

Instalações na sua totalidade 

(edifícios existentes + edifícios 

previstos + terreno envolvente no 

interior dos limites da STOLT com 

zonas de pinhal e vegetação rasteira) 

13 515 

Leitos e 

Margens dos 

Cursos de Água 

Vala das Lagoas que atravessa o 

terreno 

Vala das Lagoas que atravessa o 

terreno 

Quadro 5.12.10 – REN prevista para a área de estudo 

 Captações de água subterrânea particulares 

No Desenho EIA-16 encontram-se representadas as captações de água subterrânea particulares 

existentes na área de estudo.  

Da análise do referido Desenho verifica-se que as únicas captações existentes na área de estudo são 

as captações pertencentes à STOLT SEA FARM, que se encontram devidamente licenciadas (ver Anexo 

4). 
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5.13 – RESÍDUOS 

5.13.1 – Município de Cantanhede 

O concelho de Cantanhede encontra-se abrangido pelo Sistema Multimunicipal do Litoral Centro – 

ERSUC, que foi constituído através do Decreto-Lei n.º 166/96, de 5 de setembro, integrando 36 

municípios. A ERSUC abrange uma área de 7.000 km2 (7.9 % do território nacional), servindo uma 

população de aproximadamente um milhão de habitantes e trata cerca de 430.000 toneladas de 

resíduos por ano. 

Em 2012, em termos de equipamento instalado, a ERSUC colocou a disposição dos munícipes, 12 283 

contentores de recolha seletiva, dos quais 4 917 para o vidro, 3 718 para o papel e 3 648 para as 

embalagens. Desta forma, atingiu-se os rácios de 195 habitantes por vidrão, 257 por papelão e 262 por 

embalão, superando o rácio indicativo de 500 habitantes por ecoponto. 

Ao nível municipal a gestão dos resíduos é efetuada pela empresa pública municipal INOVA-EM 

(Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede-EM S.A.). Tendo assumindo em 

setembro de 2002, a responsabilidade pela gestão e exploração dos serviços municipais no domínio 

do ambiente e consequentemente a gestão do sistema de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana 

do Município de Cantanhede.  

Na Figura 5.13.1 é apresentada a evolução da recolha de resíduos urbanos, provenientes dos circuitos 

de recolha indiferenciada e seletiva, entre 2009 e 2013, no concelho de Cantanhede. 

 

                 Fonte: Relatório Ambiental de AAE da Revisão do PDM de Cantanhede 

Figura 5.13.1 – Evolução da recolha de resíduos urbanos, entre 2009 e 2013 

Da análise da figura anterior, pode afirmar-se que a quantidade total de resíduos recolhidos no 

município de Cantanhede aumentou entre 2009 e 2010, sendo que nos anos seguintes a quantidade 

total de resíduos recolhidos registou uma diminuição, com uma variação de -5,5% entre 2009 e 2013.  

Através dos dados apresentados verifica-se que o peso da recolha de resíduos seletivos aumentou 

ligeiramente, traduzindo muito possivelmente a sensibilização da população para a separação de 

resíduos.  
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Verifica-se também que, em média, a recolha de resíduos indiferenciada corresponde a cerca de 81,2% 

do total de resíduos recolhidos e que a recolha de resíduos seletiva corresponde a cerca de 18,8% do 

total de resíduos recolhidos. 

Na Figura 5.13.2 são apresentados os tipos de resíduos recolhidos na recolha seletiva e as capitações 

totais e seletiva. 

            

 

    Fonte: Relatório Ambiental de AAE da Revisão do PDM de Cantanhede 

Figura 5.13.2 – Evolução da recolha de resíduos urbanos, entre 2009 e 2013 

Analisando os dados anteriores, tem-se que a maior quantidade de resíduos de recolha seletiva é da 

fileira do vidro, correspondendo em média a 35,5% da quantidade total de resíduos de recolha seletiva, 

seguindo-se a fileira do papel e cartão que corresponde em média a cerca de 22,3%.  

Por sua vez, a quantidade de resíduos verdes é superior à quantidade de resíduos de embalagens, com 

exceção do ano de 2011. Em média os resíduos verdes correspondem a cerca de 21,6% da quantidade 

total de resíduos de recolha seletiva, enquanto que os resíduos de embalagens correspondem a cerca 

de 12,5%. 

De acordo com a informação disponibilizada no Relatório de Contas de 2013 do concelho de 

Cantanhede, 19,8% dos resíduos recolhidos tem como destino a valorização por reciclagem ou 

compostagem, tendo-se registado um aumento face ao ano de 2012, de 214 toneladas (+8,8%). 

Contudo, regista-se uma redução generalizada na fileira das embalagens, papel/cartão e vidro, que 

tem sido compensada pela positiva, através de uma participação mais ativa dos munícipes, na 

utilização do ecocentro municipal, que se traduziu num aumento de outros materiais que são 

valorizados. 

Em média, a capitação dos resíduos de recolha indiferenciada no concelho de Cantanhede é da ordem 

dos 358,4 kg de resíduos por habitante por ano. Relativamente à capitação de resíduos de recolha 

seletiva regista-se, em média, cerca de 54,8 kg de resíduos por habitante por ano. 
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O concelho está abrangido por 7 circuitos de recolha de resíduos e os ecopontos constituem o principal 

meio de recolha seletiva de resíduos, sendo que no município de Cantanhede, em 2011, apresentava 

um rácio de 129 habitantes/ecoponto. 

5.13.2 – Instalações de Aquicultura da STOLT SEA FARM 

As instalações de aquicultura da STOL SEA FARM na Praia da Tocha não são certificadas pela ISO 14001 

ou por outras normas de referência. No entanto, os procedimentos ambientais seguidos pelos 

trabalhadores da unidade vão de encontro aos definidos no Sistema de Gestão Ambiental, certificado 

pela ISO 14001, dos estabelecimentos similares do Grupo localizados em Espanha. 

Este compromisso relativamente a vários aspetos ambientais, entre os quais os resíduos, contribui 

para a melhoria do desempenho ambiental da unidade de aquicultura da STOLT SEA FARM na Praia da 

Tocha. 

Desta forma, na exploração atual da unidade procura-se sempre reduzir a produção de resíduos e 

assegurar a gestão correta dos resíduos produzidos, promovendo o seu armazenamento, 

acondicionamento e encaminhamento adequados. 

De uma forma geral, destaca-se a produção atual dos seguintes resíduos nas instalações de 

aquicultura, cuja gestão é assegurada por operadores devidamente licenciados. 

Descrição Código LER Operador de gestão de resíduos 

Restos de Tintas 08 01 11* Correia e Correia 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 Correia e Correia 

Embalagens Plásticas e Metálicas 15 01 06 Correia e Correia 

Embalagens metálicas e plásticas 

contaminadas 
15 01 10* Correia e Correia 

Aerossóis vazios 15 01 11* Correia e Correia 

Materiais absorventes contaminados 15 02 02* Correia e Correia 

Filtros Usados 16 01 07* Correia e Correia 

Resíduos metálicos (ferro velho) 20 01 40 Correia e Correia 

Baterias Pb 16 06 01* Correia e Correia 

Vidro 16 01 20 Correia e Correia 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21* Correia e Correia 

Paletes não recuperáveis e madeira 15 01 03 Correia e Correia 

Pilhas 20 01 33* Correia e Correia 

Equipamento eléctrico ou electrónico 16 02 13* Correia e Correia 

IBC’s (contentores do Aquacen F) 15 01 05 Correia e Correia 

Plásticos (Polietileno colorido e filme) 15 01 02 Correia e Correia 
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PVC 20 01 39 Correia e Correia 

Cortantes e Perfurantes (Resíduo 

Hospitalar não identificado - Grupo IV) 
18 02 02* 

Stericycle Portugal 

Lda.(Ambimed) 

Biológicos (Resíduo Hospitalar não 

identificado - Grupo IV) 
18 02 02* 

Stericycle Portugal 

Lda.(Ambimed) 

Óleos usados 13 02 08* Sogilub 

Solventes 14 06 03* Correia e Correia 

Subprodutos de Origem Animal 

(Peixes mortos) 
02 01 02 

Stericycle Portugal 

Lda.(Ambimed) 

*Resíduo perigoso 

Quadro 5.13.1 – Resíduos produzidos atualmente nas instalações de aquicultura 

No interior das instalações da STOLT SEA FARM existe um parque de resíduos, coberto e 

impermeabilizado, que recebe os resíduos antes de estes serem encaminhados para os respetivos 

operadores licenciados. 

 

Figura 5.13.3 – Parque de resíduos existente 

Com a implantação dos novos edifícios, o parque de resíduos será demolido e substituído por outro, 

que também será coberto e impermeabilizado. 
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Figura 5.13.4 – Localização do parque de resíduos previsto 
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5.14 – EVOLUÇÃO DA SITUÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

 Clima  

Na ausência do projeto prevê-se que o clima siga o padrão das alterações climáticas em progressão. 

 Geologia  

As condições geomorfológicas serão alteradas dentro do contexto da mobilidade do sistema dunar. 

Caso as atuais instalações e captações sejam desativadas, poderá ocorrer avanço da cunha salina se 

coincidentemente ocorrer a instalação de novos pontos de extração de água doce junto à linha de 

costa. Esta consideração reveste-se de elevada incerteza. 

 Recursos Hídricos 

Na ausência do projeto, as condições serão mantidas. As linhas de água em particular junto à costa 

poderão alterar a sua configuração e localização em função da evolução do sistema dunar. 

 Ecologia  

A instalação piscícola já existente (em laboração desde 1989), implantada em área conexa com a zona 

urbanizada da Praia da Tocha. Esta área localiza-se junto à linha de costa, sobre sistema dunar, dunas 

terciárias. A área apresenta povoamentos florestais degradados floristicamente pobres em termos 

biodiversos, e com forte presença de exóticas invasoras como a acácia e o chorão-da-praia. Estas 

formações e algum nível de perturbação a que a área está sujeita contribuem para a presença de 

comunidades faunísticas de complexidade intermédia (potenciada sobretudo pela disponibilidade em 

extensão e qualidade de habitats na área envolvente). 

Na ausência de projeto prevê-se que os níveis de perturbação decorrentes da proximidade da área 

urbana se mantenham (com acréscimo na época balnear), assim como os decorrentes da atividade de 

laboração atual da SSF. 

A evolução do estado de conservação dos habitats ocorrentes (e em consequência das comunidades 

faunísticas associadas) pode apresentar duas tendências inversas – o aumento da degradação, com a 

proliferação de exóticas (que apresentam forte capacidade para dominar o coberto vegetal, com 

tendência a substituírem as espécies autóctones); ou, pelo contrário, a adoção de medidas de gestão 

florestal mais efetivas, no âmbito da localização dentro de uma área classificada (tanto em termos 

naturais como florestais) que consigam contrariar a tendência atual  de degradação de habitats. 

Salienta-se a identificação de uma florística ameaçada na área da concessão. Esta espécie ocupou um 

habitat criado de forma artificial pela abertura de uma vala, para condução de uma linha de escorrência 

entre a urbanização e a Vala das Lagoas. O habitat disponível de areias relativamente soltas, com 

escassa vegetação (uma vez que as terras tinham sido revolvidas) permitiu a instalação de uma 

comunidade pioneira, rica em endemismos. Esta área, no entanto, dado as suas caraterísticas está 

condicionada aos taludes referidos pelo que o núcleo populacional tem pouca margem de manobra 

para se expandir no terreno. Salienta-se, ainda, que estes taludes também apresentam chorão-da-
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praia e acácias, pelo que a tendência esperada poderia ser também a substituição destes elementos 

autóctones pelas espécies infestantes. 

 Solos e Ocupação dos Solos 

Dada a ocupação atual dos solos, prevê-se que, na ausência do projeto de ampliação, estes continuem 

ocupados com a unidade existente e sem alterações. 

 Qualidade do Ar 

A continuação da implementação de vários Programas e Estratégias relativamente à qualidade do ar, 

como o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), a Prevenção e Controlo Integrados 

de Poluição (PCIP), o Programa para os Tetos de Emissão Nacionais (PTEN), os Planos de Melhoria da 

Qualidade do Ar,  o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) e a  Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020, entre outros, contribuirão para a melhoria da 

qualidade do ar no território nacional e consequentemente na Região Centro. 

 Ruído 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada com 

as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo, e que no presente caso o perímetro 

urbano da Praia da Tocha se encontra vocacionado para construção habitacional, e a sua envolvente 

está classificada na Planta de Ordenamento do PDM de Cantanhede como Áreas Florestais de 

Conservação ou como Espaços Naturais, pelo que é previsível que a ocupação do solo no futuro venha 

a ser muito semelhante ao atualmente existentes. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, ao longo dos anos, para o cenário de 

não implementação do projeto de ampliação em análise, em virtude de existir um infindo número de 

hipóteses de evolução das principais fontes de ruído existentes, e de um infindo número de outras 

fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro dos locais, e ainda 

que possa vir a existir o desenvolvimento de industrias na envolvente, afigura-se adequado admitir – 

na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações (patente 

no Decreto-lei 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído, e no Decreto-

lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à transposição da Diretiva Europeia de avaliação e gestão de 

ruído ambiente) – que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de 

evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à Opção Zero, deverá assumir no 

futuro valores semelhantes aos atuais. 

 Património  

 Face ao exposto, verifica-se que a projeção da situação de referência na ausência de projeto, a priori 

mantém as condições atuais do terreno. 

Trata-se de uma paisagem fortemente marcada pela mobilidade dos sedimentos arenosos eólicos e 

parcialmente perturbada por construção civil, na área já infraestruturada. Estes factores poderão 

condicionar a conservação de um eventual potencial arqueológico, inerente à estabilidade dos solos. 
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Não se assinala a existência de património edificado a abordar nesta análise.  

 Instrumentos de Gestão do Território e Condicionantes 

A não concretização do projeto de ampliação não irá provocar alterações neste descritor, na medida 

em que a área de estudo continuará a ser classificada como Espaços Naturais e Espaços Florestais – 

Áreas Florestais de Conservação, tendo em conta a recente aprovação do PDM de segunda geração do 

concelho de Cantanhede.  

As únicas alterações que poderão ocorrer no ordenamento e condicionantes do PDM de Cantanhede 

resultam de eventuais Planos de Urbanização/Pormenor. 

 Resíduos 

Com a não construção do projeto de ampliação das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM, 

perspetiva-se, mesmo assim, o aumento da quantidade de resíduos no concelho de Cantanhede, na 

medida em que se encontram previstos outros estabelecimentos industriais e projetos para este 

concelho.  
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CAPÍTULO 6 – AVALIAÇÃO DE IMPACTE E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

6.1 – INTRODUÇÃO 

 O capítulo 6 é relativo à identificação e avaliação de impactes ambientais decorrentes da ampliação 

das instalações da STOLT SEA FARM, em função dos seus efeitos face à situação de referência, e à 

definição de medidas de minimização dos impactes negativos significativos que vierem a ser 

identificados. 

A metodologia geral subjacente à avaliação dos impactes reporta-se à determinação dos impactes 

positivos e negativos sobre o ambiente, nas fases de construção, exploração e desativação em que são 

destacados os aspetos mais penalizadores para o meio biofísico, social e de conformidade legal com 

os Instrumentos de Gestão do Território. 

Nesta fase, a avaliação dos impactes é baseada nos elementos que integram o anteprojeto, sem 

prejuízo de uma reavaliação específica e pormenorizada de cada componente, que terá lugar na fase 

de relatório de conformidade ambiental do projeto de execução - RECAPE.  

A análise dos impactes teve em conta, sempre que possível, os seguintes aspetos: fase de ocorrência, 

sentido, magnitude, amplitude geográfica, reversibilidade, duração, grau de confiança e efeito 

sinergético. 

A matriz modelo para a avaliação dos impactes de cada descritor e apresentada no Quadro 6.1.1.  

Matriz modelo de avaliação de impactes 

Fase de Ocorrência 
Fase de Construção 

Fase de Exploração 

Sentido 
Positivo 

Negativo 

Significância 

Pouco significativo 

Significativo 

Muito significativo 

Magnitude 

Reduzida 

Moderada 

Elevada 

Amplitude Geográfica 

Local 

Concelhio 

Regional 

Reversibilidade 
Reversível 

Irreversível 

Duração 
Temporário 

Permanente 
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Grau de Confiança 
Certo 

Incerto 

Possibilidade 

Minimização 

Minimizável 

Não minimizável 

Evitável (aplicação de boas 

práticas) 

Efeito Sinergético 
Não 

Sim 

Quadro 6.1.1 – Matriz modelo de avaliação dos impactes 

Após a identificação dos impactes em cada descritor é apresentada a avaliação global dos impactes, 

interrelacionando os aspetos avaliados, por forma a identificar as sinergias entre os vários descritores 

e transversalidade das medidas de minimização  

A metodologia específica para cada descritor bem como os critérios de avaliação é apresentada nos 

capítulos correspondentes. 



 

 

 
 

  
 

224 
 

6.2 – CLIMA 

Dada a dimensão e natureza do empreendimento (não se trata de uma instalação de grande consumo 

energético) não são esperados impactes no clima, mesmo ao nível das condições locais, quer para a 

fase de construção, quer para a fase de exploração. 
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6.3 – GEOLOGIA 

6.3.1 – Introdução  

Com base na caracterização apresentada na situação de referência e na descrição do projeto procedeu-

se à identificação dos impactes, que se podem prever como consequência das fases de construção, 

exploração e desativação. 

Para o descritor da geologia, os impactes na fase de construção assumem um carácter preponderante, 

pois é nesta fase que se processam as maiores intervenções no terreno, sendo que a adequação das 

soluções técnicas a adotar serão determinantes para a preservação ambiental e condições de 

segurança. 

No descritor da geologia os principais impactes decorrem potencialmente da: 

 Movimentação de terras e na gestão do encaminhamento das terras sobrantes a destino final. 

 Criação de situações de instabilidade, devido às escavações e aterros; 

 Afetação da hidrogeologia, ao nível qualitativo e quantitativo. 

6.3.2 – Critérios de Avaliação  

No quadro que se segue apresentam-se os critérios de avaliação dos impactes, em relação aos aspetos 

avaliados no descritor da geologia e para o projeto em apreço. 
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IMPACTE CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE AVALIAÇÃO DO IMPACTE 

Movimentação de 
terras 

Desequilíbrio de terras 
Negativo com significância dependente 

dos volumes a transportar 

Equilíbrio de terras Sem Impacte  

Hidrogeologia 

Afetação de níveis freáticos sem 
afetação de usos  

Negativo Pouco Significativo 

Afetação de níveis freáticos com 
afetação de usos 

Negativo significativo a muito 
significativo. 

A significância depende do tipo de uso: 
Muito significativo em presença de 

abastecimento público. 

A magnitude dependerá do número de 
pessoas afetadas 

Contaminação do aquífero 

Negativo Significativo. 

A Significância e magnitude depende da 
camada do aquífero afetada e  da 

produtividade  

Afetação da área de recarga  

Afetação de áreas de máxima 
infiltração  

Negativo  

Significância dependente da área 
percentual a impermeabilizar  

Recursos geológicos Sem aplicação  

Quadro 6.3.1 – Critérios de avaliação de impacte no descritor geologia 

6.3.3 – Fase de Construção 

6.3.3.1 - Movimentações de Terras 

A área de implantação do projeto apresenta características topográficas e geológicas que não impõem 

constrangimentos relevantes para a realização das obras de ampliação.  

No caso em apreço, a movimentação de terras cinge-se à escavação e regularização do terreno para 

implantação dos edifícios. Perspetiva-se que o volume de aterro seja reduzido.  

Em relação ao volume de escavação a levar a destino final, estima-se que este seja da ordem dos 5 800 

m3. 

Outro aspeto importante associado à movimentação de terras é a profundidade de escavação e 

possível afetação dos níveis freáticos.  

Nesta fase do processo ainda não existe estudo geológico e geotécnico, pelo que não existe informação 

precisa da localização dos níveis freáticos. Da situação de referência retira-se que o nível freático se 

situa relativamente próximo da superfície e varia em função da precipitação. No caso em apreço não 

se trata propriamente do nível freático, mas sim da camada de saturação do terreno. Assim, não 

ocorrerá a interferência ou alteração do nível freático. Esta situação pode ser condicionante para a 

progressão da fase construção.  
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A movimentação de terras não constitui por si só um impacte no ambiente geológico. Contudo, poderá 

conduzir a impactes indiretos noutros fatores ambientais como o ambiente sonoro, a qualidade do ar 

e a componente social. Os efeitos dever-se-ão sobretudo à atividade de transporte dos materiais 

sobrantes por veículos pesados, que provocarão: 

 Aumento dos níveis de ruído, no período diurno; 

 Degradação da qualidade do ar devido ao aumento das partículas em suspensão. 

Estes efeitos constituem impactes negativos, significativos, a magnitude será reduzida devido ao facto 

de se tratar de uma área urbana, cujos de edifícios presentes se destinam essencialmente a 2 ª 

habitação. A amplitude geográfica é local, o impacte será reversível e temporário, com possibilidade 

de minimização e apresentará efeitos sinergéticos na componente do ruído, qualidade do ar e 

componente social. 

A valoração da significância assume algum grau de incerteza, uma vez que o volume de terras a 

movimentar e a cota da plataforma para a implantação dos edifícios decorre na interpretação da 

topografia. A incerteza da cota de implantação será de cerca + /- 0,80 m.  

A movimentação de terras na fase de construção será potenciada pelas atividades de demolição do 

atual parque de resíduos e do edifício para o processo de produção de salmão que se encontra 

desativado e o inerente transporte dos resíduos de construção e demolição (RCD), tema que será 

abordado no capítulo relativo aos resíduos. 

Dadas as características hidrogeológicas e dependendo da altura do ano em que decorram os trabalhos 

de escavação, poderá ocorrer a interferência com o nível freático superficial. Este aspeto no caso em 

apreço não constitui um impacte ambiental no recurso, mas pode constituir um condicionalismo de 

ordem estrutural e construtiva, havendo que observar a eventual necessidade do rebaixamento do 

nível freático e sequente sistema de drenagem. 

6.3.3.2 - Contaminação por Materiais Poluentes 

O derrame de materiais poluentes no solo e consequente contaminação das águas subterrâneas, 

poderá decorrer de uma situação acidental. Estas situações constituem um impacte negativo, 

significativo a muito significativo, devido à vulnerabilidade do aquífero de água doce e depende da 

perigosidade e tempo de residência dos materiais derramados. A magnitude será reduzida pelo facto 

de não existirem captações para abastecimento público. Este impacte é facilmente evitável se foram 

observadas as boas práticas e instaladas as medidas de prevenção adequadas.  

6.3.4 – Fase de Exploração 

6.3.4.1 - Recarga do Aquífero  

No que concerne aos recursos hídricos subterrâneos, o terreno em análise localiza-se numa área de 

máxima infiltração (ver Desenhos EIA-17 e EIA-18). Neste caso concreto a recarga processa-se por 

infiltração direta, pelo que o aumento da área impermeabilizada é um efeito negativo, cuja 

significância depende da afetação percentual da área de infiltração e por inerência da afetação das 
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disponibilidades hídricas. Dada a dimensão da área de recarga, o uso do solo e a reduzida área a 

impermeabilizar em termos relativos, a área impermeabilizada não terá qualquer tipo de influência 

nas disponibilidades hídricas atuais. 

6.3.4.2 - Afetação de Captações e Perímetros de Proteção 

Não existem captações na envolvente, para além das licenciadas à STOLT (captação de água salgada 

para uso industrial). Não existem na envolvente perímetros de proteção de captações interferidos. 

6.3.4.3 - Impactes na Qualidade da Água 

Neste ponto avalia-se a potencial afetação da qualidade das águas do aquífero de água doce. 

Na atividade presente e a desenvolver nas instalações da STOLT SEA FARM em condições normais de 

funcionamento, não se prevê qualquer tipo de descarga direta no solo de matérias poluentes.   

Os locais onde são realizadas trasfegas de produtos ou manuseados materiais poluentes estão 

providos de sistemas de retenção de derrame, como se constata no capítulo 4 relativo à descrição do 

empreendimento. 

As águas de lavagem dos pavimentos dos edifícios atuais são drenadas para a ETAR existente nas 

instalações da STOLT. 

Nesta fase ainda não foram desenvolvidos os projetos de especialidade, nomeadamente o projeto de 

drenagem. No entanto, o projeto de drenagem a desenvolver garantirá a drenagem das águas de 

lavagem para a ETAR.  

Face ao exposto, não são previstos impactes na qualidade das águas subterrâneas.  

6.3.4.4 - Captação de Água Salgada – Impacte na Interface Água Doce-Água Salgada 

A sobre-exploração dos aquíferos de água doce junto à orla costeira tem, regra geral, como 

consequência o avanço da cunha salina e o aumento acentuado de cloretos nas massas de água doce, 

inviabilizando ou onerando significativamente a sua exploração para determinados usos. 

No caso em apreço a situação é inversa, uma vez qua a extração que se está a realizar é de água 

salgada, a qual é captada a maior profundidade em relação ao nível freático da água doce. Esta situação 

proporciona assim a “regressão da cunha salina”. Conforme referido no capítulo relativo à 

caracterização da situação de referência, ponto 5.3.5.3, foi desenvolvido para a STOLT o estudo 

hidrogeológico das captações de água salgada. No âmbito desse estudo foram instalados 9 

piezómetros para caracterização da situação.  

A ampliação das instalações para a produção de linguado vai implicar um aumento do caudal extraído 

na ordem dos 2,6 %. O volume anual a captar 6 805 112 m3 será inferior ao volume licenciado de 

8 400 000 m3/ano, pelo que não se prevê alteração significativa na dinâmica e posicionamento da 

interface água salgada -água. Não obstante, considera-se que este aspeto deverá ser alvo de 

monitorização periódica. No capítulo relativo ao programa geral de monitorização do ambiente 

(PGMA) serão definidas as diretrizes da monitorização a implementar. 
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6.3.4.5 - Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) – Captação  

O volume total a captar será de 6 805 112 m3 e o volume licenciado é 8 400 000 m3, pelo que não são 

alteradas as condições e pressupostos em que o TURH foi concedido.  

6.3.5 – Fase de Desativação  

A fase de desativação a ocorrer terá impactes idênticos à fase de construção se se verificar a remoção 

das estruturas, pelo que deverão ser implementadas as mesmas medidas de minimização.  

A cessação da captação da água salgada poderá propiciar o avanço local da cunha salina. 

6.3.6 – Conclusão – Geologia  

Os principais efeitos prendem-se essencialmente com a fase de construção e são negativos pouco 

significativos, de magnitude reduzida de abrangência local.  

Decorrentes da fase de movimentação de terras ocorrerão sinergias negativas com outros descritores 

e que são: o ruído, a socioeconomia e a qualidade do ar. Estas sinergias negativas são temporárias, 

reversíveis e de magnitude reduzida. 

Face à avaliação realizada, os impactes na componente da geologia e tendo em conta a 

aplicação das medidas de minimização que se elencam em seguida, não se perspetivam 

condicionantes para o empreendimento em análise. 

6.3.7 – Medidas de Minimização   

Em seguida apontam-se as medidas de minimização a aplicar para o descritor da geologia, mas que 

são transversais aos descritores com sinergias.  

 Fase de Projeto de Execução 

A modelação do terreno deverá ser aferida por forma a reduzir os volumes de escavação e aterro. A 

modelação otimizada terá reflexos positivos na integração dos edifícios na envolvente.  

Aferição da necessidade de rebaixamento do nível freático e sequente sistema de drenagem.  

Desenvolvimento de projeto de drenagem que garanta a coleta de todas as águas provenientes das 

zonas pavimentadas e drenagem para a ETAR existente. 

Realização do estudo geológico-geotécnico. 

 Fase de Construção 

A movimentação de terras e em particular o transporte a vazadouro deve ser realizado se possível fora 

da época balnear por forma a evitar situações de conflito. 
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A zona de depósito de terras sobrantes deve ser criteriosamente localizada, devendo ter em atenção 

o regime de ventos dominantes em cada época do ano (ver descritor do Clima) e a localização dos 

recetores sensíveis. Sugere-se o local da lagoa de tratamento que se encontra fora de serviço. 

Deve ser auscultada a possibilidade de emprego do material sobrante em obras ou modelações de 

obras municipais ou outras.  

Ao nível da proteção das águas subterrâneas, existem, impactes totalmente evitáveis, nomeadamente 

as descargas de restos de óleos, combustíveis e lavagem de máquinas provenientes dos equipamentos 

utilizados. Para esses é perfeitamente realizável o seu controlo através de Medidas de Carácter Geral 

que consistem num conjunto de boas práticas ambientais a serem tomadas em consideração pelo 

proponente do projeto. Consideram-se as medidas constantes no documento “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

para esta fase do projeto, disponível no respetivo site da internet (ver capítulo 6.14 - Medidas de 

Carácter Geral).  

 Fase de Exploração 

 
Controlo periódico da qualidade das águas na interface água doce-água salgada. 

Manutenção dos sistemas de drenagem em boas condições de operacionalidade. 
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6.4 – RECURSOS HÍDRICOS  

6.4.1 – Critérios de Avaliação de Impactes  

Os impactes gerados nos recursos hídricos pelas atividades a implementar durante as fases de 

demolição, construção, exploração e desativação são diferenciados, pelo que são avaliados 

separadamente.  

A médio prazo existem impactes, que embora sejam originados maioritariamente durante a fase de 

construção podem permanecer para a fase de exploração, designadamente os relacionados com a 

modificação dos escoamentos e a impermeabilização de superfícies, com a consequente alteração das 

condições de drenagem das zonas interferidas. 

No Quadro 6.4.1 apresentam-se os critérios que nortearam a avaliação dos impactes para os vários 

pontos abordados no descritor dos recursos hídricos e que se desenvolvem e particularizam nos 

capítulos seguintes.  

Impacte Caracterização do Impacte Avaliação do Impacte 

Erosão hídrica/ 

Arrastamento de 

matérias 

Ocorre essencialmente nas fases de demolição e 

construção e decorre das atividades de terraplenagem 

e de escavação, que deixam temporariamente áreas de 

solo sem coberto vegetal. Este pode estar mais ou 

menos desagregado em função da natureza dos 

materiais movimentados e interferidos, sendo a fração 

desagregada transportada para as linhas de água ou 

sistema de drenagem. 

 

Negativo, a significância depende 

da extensão e massas 

movimentadas e sensibilidade do 

meio recetor e da ocupação 

envolvente. 

Zonas com ocupação humana com 

risco de inundação são mais 

penalizadas que áreas desocupadas. 

Alteração dos 

cursos das linhas 

de água e das 

condições atuais 

de escoamento 

Aumento significativo do caudal de escoamento 

originando potenciais situações de inundação. 

Melhoria das condições de escoamento atuais 

diminuindo o risco de cheia, por aumento da capacidade 

e vazão dos órgãos de drenagem. 

Negativo muito significativo em 

áreas com ocupação humana e que 

implique danos pessoais e 

materiais. 

Negativo significativo em áreas 

agrícolas ou de elevado valor 

conservacionista. 

Positivo quando se perspetiva a 

recuperação de áreas naturais etc. 

Poluição Difusa 
Aumento da concentração de poluentes associados à 

circulação de veículos., águas pluviais e águas infiltradas. 

Negativo, a significância depende da 

afluência de veículos e do 

encaminhamento/ tratamento dado 

às águas pluviais 
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Afetação de 

Estruturas 

 

Afetação de estruturas relacionadas com a exploração e 

/ ou proteção dos recursos hídricos. 

 

Negativo pouco significativo se a 

afetação for temporária na fase de 

construção e for ultrapassada com 

recurso a solução técnica e sem 

afetação futura da disponibilidade e 

qualidade do recurso 

 

Negativo significativo a muito 

significativo com afetação da 

disponibilidade e / ou da qualidade 

do recurso 

 Nota: os recursos hídricos subterrâneos foram integrados no ponto da hidrogeologia 

Quadro 6.4.1 – Critérios de avaliação de impacte nos recursos hídricos 

 6.4.2 – Fase de Demolição  

As demolições a levar a cabo são relativas ao antigo edifício de quarentena para o salmão e aos tanques 

reconvertidos no atual parque de resíduos. A demolição do sistema de drenagem desta área não 

interfere com o restante sistema, pois está a montante do mesmo (ver Desenho EIA-08). 

Não é expectável ocorrerem situações de encharcamento ou inundação na parcela ou fora dos seus 

limites por compactação ou interferência das linhas de escoamento natural, uma vez que as mesmas 

praticamente não existem, dada a natureza arenosa do terreno. Por esta razão não são esperados 

impactes na rede hidrográfica local, quer ao nível do seu funcionamento hidráulico, quer ao nível 

qualitativo. 

6.4.3 – Fase de Construção 

6.4.3.1 - Erosão Hídrica 

Na fase de construção e mais concretamente na movimentação de terras ocorrerá a desmatação do 

solo e movimentação de volumes significativos de terras. Esta situação, em zonas declivosas em que o 

escoamento superficial se sobrepõe à infiltração, propicia situações de erosão hídrica e aporte de carga 

sólida às linhas de água. Na situação em avaliação a topografia é praticamente plana e a infiltração das 

águas sobrepõe-se ao escoamento superficial, pelo que a erosão hídrica do solo é despiciente.  

6.4.3.2 - Contaminação por Materiais de Construção 

A execução dos trabalhos implica, a utilização de diversos materiais para a construção ou necessários 

para o funcionamento das máquinas, tais como os óleos, lubrificantes e combustíveis.  

O derramamento acidental destes materiais e o seu escoamento para as linhas de água ou infiltração, 

configura uma situação de impacte negativo. No caso em apreço, a contaminação da linha de água que 

circunda a área de intervenção só poderá ocorrer em situação de dolo. 

Durante a fase de construção, há ainda a assinalar a produção de efluentes domésticos dos estaleiros, 

que constituem uma fonte significativa de matéria orgânica e matérias em suspensão, importantes 
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poluentes dos meios hídricos. No caso em análise, esta situação é facilmente ultrapassada, pois 

poderão ser utilizadas as instalações sociais existentes ou realizar-se ligação à rede existente. 

6.4.3.3 - Afetação de Estruturas  

A fase de construção da ampliação das instalações da STOLT SEA FARM não afetá quaisquer tipo de 

infraestruturas públicas de abastecimento de água ou de saneamento.  

6.4.4 – Fase de Exploração   

6.4.4.1 - Aumento do Escoamento Superficial  

O aumento da área impermeabilizada conduz a um aumento do escoamento superficial a jusante da 

área impermeabilizada.  

Para o cálculo do acréscimo de caudal de escoamento 

superficial recorre-se ao Método Racional, cuja 

expressão de cálculo é: 

Q C I A    

em que: 

Q – Caudal de escoamento superficial (l s-1); 

C – Coeficiente de escoamento; 

I – Intensidade de precipitação (l s-1 ha-1); 

Intensidade de precipitação (mm/h) =a*tpb 

Em que,  

a =253,70   e b = -0,654 constantes Curvas IDF (T= 2 

anos) (posto Udográfico Aveiro 10F 01)  

A – Área drenada ha (área da parcela concessionada)     Fonte: Brandão et al (retirado de Portela 2005 e 2006  

Figura 6.4.1 – Polígonos de Thiessen para os 27 postos udográficos   

Para um período de retorno de 2 anos os caudais de escoamento são os apresentados no quadro que 

se segue. 
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SITUAÇÃO ESCOAMENTO 

Situação atual 0,57 l/seg 

Situação futura 0,67 l/seg 

Aumento de escoamento 0,17 l/ seg 

Quadro 6.4.2 – Caudal de escoamento situação atual vs situação futura 

Verifica-se que o aumento da área a impermeabilizar irá promover um aumento do escoamento 

superficial a jusante da área de estudo da ordem de 0,17 L/ seg, o que é muito reduzido. 

Este aumento de caudal não conduzirá à afetação da linha de água ao nível ecológico, uma vez que as 

linhas de água na envolvente apresentam funções quase que exclusivamente hidráulicas. Embora seja 

de considerar as áreas sensíveis demarcadas na ecologia e que resultam da presença de endemismos 

de espécies florísticas. 

A descarga da STOLT SEA FARM localiza-se próximo da foz da Vala das Lagoas, que desagua 

diretamente no mar, numa zona sem qualquer tipo de ocupação e fora das áreas inseridas nos planos 

de praia (ver capítulo referente ao POOC - Ovar-Marinha Grande). 

6.4.4.2 - Qualidade da Água 

As instalações da STOLT SEA FARM possuem uma ETAR por lagunagem que recebem as águas geradas 

no processo atual de produção de pregado e no futuro as águas do processo de produção de linguado.  

De acordo com o descrito no Capítulo 4, o acréscimo de caudal afluente à ETAR é bastante reduzido, 

na ordem de 1,3 % pelo que a ETAR terá capacidade para depurar o efluente total.  

O acréscimo de volume tem duas origens, nomeadamente:  

- Águas de lavagem dos pavimentos e equipamentos e tanques do novo edifício;  

- Contralavagem dos biofiltros. 

A descarga do efluente final total no meio recetor não terá impactes ao nível da qualidade da água na 

Vala das Lagoas.  

De referir que esta consideração se reporta à avaliação de parâmetros químicos da água e não de 

parâmetros microbiológicos, embora também não seja expectável a degradação da qualidade da água 

ao nível microbiológico, pois existe ao longo do processo produtivo, o controlo de microrganismos 

patogénicos através da aplicação de biocidas. 

 

 

6.4.5 – Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) – Descarga  
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O volume total da descarga é inferior ao volume licenciado que é 8 400 000 m3., pelo que não são 

alteradas as condições e pressupostos em que o TURH foi concedido. 

6.4.6 – Fase de Desativação  

A fase de desativação poderá ocorrer de duas formas, ou com o abandono das instalações atuais ou a 

remoção das estruturas existentes, o que terá impactes semelhantes à fase de construção, pelo que 

deverão ser adotadas as mesmas medidas de minimização. 

6.4.7 – Conclusão 

Face ao exposto nos capítulos anteriores conclui-se que os impactes nos recursos hídricos superficiais 

não serão significativos. Para tal concorre o facto de não ocorrerem alterações da situação atual ao 

nível da captação e descarga no meio recetor, não serem interferidas linhas de água diretamente ou 

indiretamente em qualquer das fases do empreendimento, a área apresentar topografia plana e a 

infiltração se sobrepor ao escoamento superficial e as atividades para a fase da exploração preverem 

as medidas de prevenção adequadas que decorrem do cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental 

da STOLT SEA FARM, que integra procedimentos e dispositivos de controlo de derrames de substâncias 

poluentes. 

De notar que, pelo facto das massas de água serem vulneráveis à poluição, a aplicação de medidas de 

medidas de prevenção de derrames e as boas práticas ambientais durante a fase de construção, 

extensíveis à fase de exploração não são dispensáveis. 

6.4.8 – Medidas de Minimização 

6.4.8.1 - Projeto de Execução 

 Deve ser desenvolvido o plano de gestão de resíduos referente às obras de demolição. Neste plano 

dever ser dado especial enfoque aos resíduos perigosos definindo não só as quantidades, transporte 

e destino final, mas também metodologias de manuseamento e medidas de prevenção de acidentes 

ao nível da segurança no trabalho, saúde e ambiente. 

Esta medida de minimização é transversal a todos os descritores. 

Deverão ser aferidas as condições de exploração da ETARI no que concerne à fração sólida proveniente 

do tratamento ecológico. 

6.4.8.2 - Fase de Construção  

Existem impactes totalmente evitáveis, nomeadamente as descargas de restos de óleos, combustíveis 

e lavagem de máquinas provenientes dos equipamentos utilizados. Para esses é perfeitamente 

realizável o seu controlo através de medidas que se enquadram em Medidas de Carácter Geral, que 

consistem num conjunto de boas práticas ambientais a serem tomadas em consideração pelo 

proponente do projeto. Consideram-se as medidas constantes no documento “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
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para esta fase do projeto, disponível no respetivo site da internet (ver capítulo 6.14 - Medidas de 

Carácter Geral).  

6.4.8.3 - Fase de Exploração   

Se se proceder à aplicação de produtos de controlo de infestantes herbáceas, esta deve ser reduzida.
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6.5 – SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

6.5.1 – Considerações Gerais e Critérios de Avaliação  

Os impactes no descritor dos solos serão decorrentes da construção das infraestruturas previstas para 

a ampliação da unidade e da exploração e desativação das instalações de aquicultura da STOLT SEA 

FARM. 

 Os diferentes tipos de degradação do solo vão desde a degradação física da sua estrutura até à 

degradação química resultante da contaminação por produtos químicos ou contaminação biológica. 

Regra geral, as áreas consideradas mais vulneráveis coincidem com as manchas de solos de maior 

aptidão agrícola e que se encontram incluídas nos solos classificados como RAN. No caso em apreço, 

a área de estudo não interfere com áreas de RAN. 

Ao nível dos solos, podem ocorrer diferentes impactes resultantes da: 

 Degradação física, nomeadamente erosão e compactação do solo que irá resultar na 

diminuição da porosidade e consequentemente do arejamento e da drenagem; 

 Degradação química, resultante da contaminação por produtos químicos. 

A avaliação dos impactes relativamente à ocupação dos solos reporta-se, não só, ao espaço físico 

ocupado pelas infraestruturas, mas também ao valor ecológico da ocupação. 

O quadro que se segue sistematiza os critérios de avaliação que serão considerados na avaliação de 

impactes do descritor solos e ocupação do solo. 
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SOLOS 

TIPO DE SOLOS IMPACTES AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Sem Aptidão  
Ocupação do solo 

- Implica indisponibilidade para outros 

fins 

Degradação física 

- Erosão 

- Compactação, o que implica 

diminuição da porosidade e 

consequentemente do arejamento e da 

drenagem 

Degradação química 

- Contaminação por produtos químicos e 

metais pesados 

Sem impacte a impacte 

negativo pouco significativo a 

muito significativo, dependendo 

da aptidão do solo afetado e a 

magnitude da extensão de área 

afetada 

Com Aptidão Agrícola 

Com Aptidão Florestal 

Solos Integrados em RAN 

OCUPAÇÃO DOS SOLOS 

TIPO DE OCUPAÇÃO IMPACTES AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Com importância 

ecológica 

Ocupação do solo 

- Implica indisponibilidade para outros 

usos 

- Destruição de usos sem/com 

importância ecológica 

- Destruição de usos do solo com 

proteção legal 

Sem impacte a impacte 

negativo pouco significativo a 

muito significativo, dependendo 

da importância ecológica da 

ocupação do solo afetada e a 

magnitude da extensão de área 

afetada 

Sem importância 

ecológica 

Quadro 6.5.1 – Critérios de avaliação dos impactes nos solos e ocupação dos solos 

6.5.2 – Fase de Construção 

Para esta fase, ao nível do descritor dos solos os impactes terão relevância durante as atividades de 

construção dos edifícios previstos e acesso, uma vez que irá existir uma ocupação irreversível do solo 

aquando da implantação destas infraestruturas. A área a afetar irreversivelmente e que corresponde 

à área a impermeabilizar será de aproximadamente 12 684,9 m2, o que corresponde a cerca de 5,4% 

do total da propriedade. 

Tendo em conta que o tipo de solo a afetar se enquadra na unidade pedológica – Regossolos Psamíticos 

e que estes apresentam boas características para a prática de atividades florestais e baixa qualidade 

agrícola, o impacte na fase de construção será negativo, pouco significativo pela ausência de aptidão 

agrícola do solo, temporário e parcialmente reversível e que podem ser minimizados desde que 

aplicadas medidas de controlo e minimização transversais a outros descritores ambientais. 

A colocação do estaleiro, infraestruturas de apoio à obra e a circulação nas áreas circundantes, embora 

seja temporária, tem tendência a causar compactação do solo, conduzindo a uma diminuição da 

porosidade e da capacidade de infiltração e de escoamento, em profundidade. Deste modo, no 

decurso das obras de construção, estes equipamentos não deverão ser localizados em áreas de solos, 
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e sim em áreas impermeabilizadas e já intervencionadas. Respeitando esta medida, não se preveem 

impactes motivados pela implantação destes equipamentos. 

Quanto à vulnerabilidade à poluição, os solos Regossolos Psamíticos apresentam capacidade de troca 

catiónica extremamente baixa, o que lhes confere uma capacidade de retenção de poluentes muito 

reduzida. Este será um fator importante a ter em conta, uma vez que este tipo de solo permite a 

“passagem” de poluentes para as camadas subjacentes. Esta característica aliada à permeabilidade 

elevada destes solos, torna os aquíferos existentes muito vulneráveis à poluição. 

No que se refere à alteração das propriedades dos solos e à sua vulnerabilidade à poluição decorrente 

dos poluentes atmosféricos e líquidos gerados na fase de construção, e uma vez que podem ser 

afetados solos sem aptidão agrícola, prevêem-se impactes negativos, pouco significativos, locais, 

incertos e temporários. 

Embora a significância dos impactes seja reduzida terão que ser obrigatoriamente aplicadas medidas 

de controlo ambiental, por forma a prevenir os derramamentos de poluentes no solo. 

Durante a fase de construção, os principais impactes relativos à ocupação atual do solo, reportam-se 

às ações de obra tais como a construção de acessos temporários, a desmatação e os movimentos de 

terras, que resultarão em impactes diretos sobre a ocupação atual do solo (zonas de pinhal e de 

vegetação rasteira), substituindo-a por outras.  

Os impactes que ocorrerão sobre estas ocupações serão mais significativos na zona de pinhal, pela 

moderada importância ecológica desta área e uma vez que ocorrerá o abate de pinheiros bravos. A 

afetação da ocupação do solo composta por vegetação rasteira resultará em impactes pouco 

significativos pela reduzida importância ecológica desta área. 

O layout apresentado para o edifício principal teve em conta as áreas de pinhal e foi ajustado de forma 

a minimizar a afetação desta espécie. 

De um modo geral, os impactes na ocupação do solo serão negativos, significativos, permanentes, 

embora de magnitude reduzida, irreversíveis e locais. 

6.5.3 – Fase de Exploração 

Parte dos impactes verificados na fase de construção perduram para a fase de exploração e reportam-

se à ocupação efetiva do solo que adquire carácter permanente. 

Na área da unidade de aquicultura, como já foi referido, verifica-se a presença de Regossolos 

Psamíticos, que apresentam boas características para a prática de atividades florestais e baixa 

qualidade agrícola. 

Tendo em conta as características do solo presente (sem aptidão agrícola) o impacte será negativo 

pouco significativo, permanente, irreversível, certo e de magnitude reduzida. 

 

No que se refere à alteração das propriedades dos solos decorrente da exploração da unidade de 
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aquicultura, destacam-se os produtos necessários ao processo de fabrico, à manutenção das 

máquinas, equipamentos e infraestruturas e os resíduos produzidos, que acidentalmente, poderão ser 

derramados nos solos. Tendo em conta que podem ser afetados solos sem aptidão agrícola, prevêem-

se impactes negativos, pouco significativos, locais, incertos e temporários. 

Em termos de ocupação e reportando à caracterização da situação de referência verifica-se que no 

local de implantação das infraestruturas previstas (edifício principal, edifício auxiliar, parque de 

resíduos e acesso) a ocupação do solo é caraterizada por zonas de pinhal e de vegetação rasteira. Com 

a implantação das infraestruturas a ocupação do solo nesses locais passará a ser constituída por zonas 

urbanizadas, pelo que, o impacte será negativo, significativo, pela passagem de áreas com moderada 

importância ecológica (zona de pinhal) a áreas sem importância ecológica (zonas urbanizadas), 

irreversível, local e de magnitude reduzida. 

Há, ainda, que salvaguardar que a ocupação que se prevê efetivar seja acompanhada das 

infraestruturas apropriadas em termos da drenagem pluvial, uma vez que o aumento da área 

impermeabilizada terá como efeito o aumento do escoamento superficial a jusante. Esta questão foi 

avaliada na temática dos recursos hídricos. 

No quadro seguinte é apresentado o resumo dos impactes no descritor dos solos e ocupação do solo 

nas fases de construção e exploração. 

Tipo de Solos/ 

Ocupação 

Área 

Afetada 

(m2) 

Zona das 

Instalações 
Impactes Associados Avaliação do Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

SOLOS 

Regossolos 

Psamíticos 
12 684,9 

Infraestruturas 

previstas - 

edifício principal, 

edifício auxiliar, 

parque de 

resíduos e acesso  

-Indisponibilidade 

para outros fins 

- Erosão 

- Compactação, o 

que implica 

diminuição da 

porosidade e 

consequentemente 

do arejamento e da 

drenagem 

- Contaminação por 

produtos químicos e 

metais pesados 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as 

características do solo 

presente (sem aptidão 

agrícola) o impacte será 

negativo pouco 

significativo, 

irreversível, local, certo 

e de magnitude 

reduzida 

 

Construção 

e Exploração 
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Tipo de Solos/ 

Ocupação 

Área 

Afetada 

(m2) 

Zona das 

Instalações 
Impactes Associados Avaliação do Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

OCUPAÇÃO DOS SOLOS 

Zona de Pinhal  9 805,9 

Infraestruturas 

previstas - 

edifício principal, 

edifício auxiliar, 

parque de 

resíduos e acesso 

- Indisponibilidade 

para outros usos 

- Destruição de usos 

sem/com 

importância 

ecológica 

 

Os impactes serão 

negativos, significativos, 

permanentes, 

irreversíveis, locais e de 

magnitude reduzida, 

pela moderada 

importância ecológica 

desta área e uma vez 

que ocorrerá o abate de 

pinheiros bravos 

Construção 

e Exploração 

Zona de 

Vegetação 

Rasteira 

2 879 

Sem impactes pela 

reduzida importância 

ecológica desta zona 

Quadro 6.5.2 – Resumo dos impactes nos solos e ocupação dos solos durante as fases de 
construção e exploração 

6.5.4 – Fase de Desativação 

Os impactes previstos para a fase de desativação resultam do encerramento das instalações de 

aquicultura da STOLT SEA FARM, com a consequente demolição das infraestruturas e restituição ao 

seu uso original. 

Os impactes ambientais previstos são os típicos de uma obra de construção civil e semelhantes aos 

identificados para uma fase de construção. Estes prevêem-se temporários e de curta duração.  

Os impactes mais significativos relacionados com os solos e ocupação dos solos são ao nível da 

afetação da qualidade do solo e da destruição de usos com importância ecológica.  

Por outro lado, a desativação da unidade de aquicultura e a demolição das infraestruturas permitirá a 

modelação do terreno, reconstituindo-o às características naturais, permitindo a regeneração das 

áreas de solos ocupadas pelas edificações. 

6.5.5 – Impactes Cumulativos  

Para o descritor dos solos e ocupação dos solos não se perspetivam impactes cumulativos com outros 

projetos existentes e previstos na envolvente. 
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6.5.6 – Medidas de Minimização 

Como resultado dos impactes negativos identificados, existem algumas medidas de minimização e 

procedimentos ambientalmente aconselháveis e que são transversais a vários fatores ambientais, 

designadamente: 

 Estabelecer um programa de gestão do estaleiro de modo a evitar possíveis 

contaminações do solo; 

 O movimento da maquinaria deverá ser restrito ao estritamente necessário, por forma a 

não ocupar áreas que nãos sejam para circulação; 

 O empreiteiro deverá assegurar com a entidade responsável pelo tratamento dos resíduos 

sólidos o destino final apropriado dos materiais removidos; 

 Proceder à delimitação da área afeta à obra, de acordo com a legislação aplicável; 

 Não ocupar locais que não estejam definidos para estaleiro, armazenagem temporária de 

equipamentos, materiais ou resíduos; 

 Assegurar a desativação total das áreas afetas à obra (estaleiro, caminhos de acesso e 

áreas de ocupação temporária para instalação de infraestruturas). 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção deverão ser encaminhados para valorização e/ou 

destino final adequado tendo como destinatários unidades licenciadas para o efeito. 

Após a conclusão dos trabalhos, o local do estaleiro e todas as zonas onde decorreram os trabalhos 

deverão ser limpos, garantindo a remoção de todos os resíduos. 

Recomenda-se ainda a aplicação das medidas preconizadas para o descritor dos Recursos Hídricos
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6.6 – ECOLOGIA  

6.6.1 – Introdução à Avaliação de Impactes 

A área de concessionada à STOLT SEA FARM (SSF), integra o Sítio da Rede Natura - Dunas de Mira, 

Gândara e Gafanhas, classificação que traduz a presença de valores ecológicos particulares e de 

elevado interesse conservacionista, no que concerne aos habitats, à flora e à fauna. De acordo com a 

caraterização efetuada não se considerou que a área de projeto refletisse os valores caraterizadores 

do Sítio da Rede Natura, situação decorrente da localização adjacente, a um aglomerado urbano, numa 

área em que os povoamentos florestais apresentam um histórico recente (últimas décadas) de 

perturbação e aparente défice de medidas de gestão florestal atuais que consigam controlar a 

presença cada vez mais marcada  na área de espécies  exóticas de caráter invasor – as acácias e o 

chorão-da-praia,  com prejuízo das comunidades autóctones. 

Contudo, apesar de a área de enquadramento de projeto se encontrar degradada, o facto de se 

enquadrar numa área classificada tanto a nível ecológico como florestal, deve ser encarada como uma 

oportunidade de recuperação e conservação de habitats e de comunidades. 

Aspetos a ter em consideração: 

Preservar e promover o potencial dos habitats e das comunidades identificadas; 

Orientações de Gestão para o Sítio Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas relativamente aos valores 

naturais (ICNB, 2004); 

Boas Práticas Ambientais em Aquacultura de forma a permitir a coexistência em Rede Natura 2000. 

6.6.2 – Flora e Vegetação 

6.6.2.1 - Fase de Construção 

- Destruição da cobertura vegetal na área de projeto 

A destruição do coberto vegetal verifica-se, essencialmente, durante a preparação do terreno para a 

obra. Nesta fase ocorrem as ações de desmatação, não só no local onde serão implantados os 

elementos de projeto, mas também nas áreas onde serão construídos os estaleiros ou vias provisórias 

de acesso. 

No caso em análise a área a afetar corresponde a povoamentos de pinheiro-bravo, com matos de 

cistáceas e Lavandula sp. em subcoberto. Os habitats de maior relevo – a comunidade psamófila 

pioneira onde se encontra Verbascum litigiosum, uma espécie endémica e ameaçada; e os habitats 

higrófilos, em particular ao longo da Vala das Lagoas (com galeria arbórea de Salix atrocinerea) – 

localizam-se em posições marginais relativamente à área proposta para a expansão. Contudo é 

essencial que sejam tomadas medidas para que estas áreas sejam devidamente identificadas e não 

sejam afetadas acidentalmente durante a fase de obra. Salienta-se que o potencial vegetal da área de 

enquadramento de projeto se encontra bastante condicionado pela profusão de exóticas. 
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Contudo, a impermeabilização e a expansão de áreas construídas implica sempre uma perda de 

coberto vegetal e o aumento de uma área artificializada, o que constitui um impacte negativo nos 

sistemas ecológicos. No caso concreto, da área proposta a expansão das instalações da SSF, salienta-

se que este impacte é negativo, significativo, de abrangência local (se forem tomadas medidas para 

proteção dos maiores valores em presença), permanente e de elevada probabilidade de ocorrência. A 

fiabilidade da avaliação é certa, uma vez que mesmo na impossibilidade de identificar a totalidade de 

taxa presentes, as espécies bioindicadoras foram identificadas e a análise feita traduz, no essencial, as 

comunidades florísticas e vegetacionais presentes.   

- Aumento de risco de incêndio florestal 

A acumulação de vegetação cortada, mesmo que temporariamente, a maior circulação de pessoas e 

de veículos, podem aumentar o risco de incêndio florestal. Contudo a aplicação das medidas de 

prevenção constantes nos projetos de especialidade, bem como o cumprimento no disposto nos 

instrumentos de gestão territorial existentes (Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio) 

são um importante contributo para a minimização deste impacte potencial. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, local, temporário e de reduzida probabilidade de 

ocorrência. 

6.6.2.2 - Fase de Exploração 

- Modificação do mosaico vegetal 

Dada a ampliação das estruturas existentes não incidir sobre áreas sensíveis, e se localizar anexa às 

áreas atualmente intervencionadas, por sua vez adjacentes a área urbana, não ocorrer alteração de 

conceito de intervenção, não se considera que o projeto proposto introduza um impacte significativo 

ao nível de alteração do mosaico vegetal existente. Contudo a possibilidade de equacionar medidas de 

gestão de habitats, de acordo com as orientações de gestão para o Sítio poderá constituir um impacte 

positivo ao nível do potencial de flora, vegetação e habitats.   

 Considera-se um impacte negativo pouco significativo, local, permanente e de ocorrência certa. A 

adoção de medidas de gestão de habitats dentro da área concessionada à SSF, poderão criar um 

impacte positivo significativo, temporário ou permanente. 

- Preservação e monitorização do núcleo de Verbascum litigiosum 

A presença do verbasco-de-folhas-grossas, uma espécie vulnerável, foi detetada curiosamente em dois 

locais intervencionados da área de projeto.  A espécie encontra o seu habitat em dunas secundárias 

com areias pouco consolidadas, pelo que a abertura de uma vala de condução de água (linha de água 

que delimita a propriedade a este), proporcionou a criação de taludes com areias mais ou menos soltas 

que foram colonizados por espécies psamófilas, entre as quais o verbasco-de-folhas-grossas. A 

sustentabilidade deste pequeno núcleo depende das medidas que forem adotadas e das diretrizes de 

gestão que forem consideradas mais pertinentes pelas autoridades competentes uma vez que se 

localiza numa zona bastante artificializada. 

A preservação deste núcleo, através da adoção de medidas de gestão e de monitorização constitui um 

impacte positivo significativo, local, permanente ou temporário de acordo com as medidas que forem 

adotadas. 
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Detetaram-se também alguns exemplares dentro da área de instalação atual da SSF, numa área próxima 

dos pavilhões existentes e da lagoa de sedimentação. As instalações que se encontram no terreno 

desde os anos 90, não apresentam praticamente coberto vegetal e junto às lagoas ocorre profusão de 

chorão-da-praia. Este pequeno local está condicionado no terreno, pela antiguidade das instalações, 

não se considerando encontrarem-se condições favoráveis ao seu desenvolvimento ou expansão. 

Contudo, a sua presença deve ser preservada localmente (tal como já o era, apesar de 

desconhecimento). A adoção de medidas de controlo de chorão junto às lagoas poderá proporcionar 

o surgimento deste solo mais solto e a presença de uma maior riqueza florística no âmbito da própria 

instalação industrial. 

 

- Infestação da área por espécies exóticas 

A vegetação presente na área concessionada à SSF apresenta-se fortemente condicionada pela 

presença de espécies invasoras. Neste sentido, apesar de ser conhecido que a envolvente de uma área 

construída será sempre mais degradada que o povoamento que lá estava anteriormente. 

Não se considera que a instalação introduza um impacte negativo relevante, a expansão das 

instalações não irá trazer por si um acréscimo à situação atualmente verificada. No entanto, dada a 

gravidade da situação atual (que atinge o pior cenário na margem direita da Vala das Lagoas, na zona 

mais afastada das instalações da SSF), a SSF poderá equacionar medidas de apoio ao controlo de 

acácias e de chorão, dentro da zona que lhe está concessionada. Contudo estas medidas pouco efeito 

terão senão forem acompanhadas por medidas nas áreas envolventes uma vez que estão sempre 

sujeitas a recolonização. 

Salienta-se que no caso particular da Vala das Lagoas não faz sentido tomar medidas pontuais na foz 

de uma linha de água, uma vez que a recolonização vem de montante para jusante, devendo ser 

sempre também esta a ordem da adoção de ações de controlo. 

O controlo de acácias pode ser um impacte positivo, no entanto, a sua magnitude, permanência e 

probabilidade de sucesso estaria muito dependente de uma política mais ampla de controlo de 

infestantes no Sítio. 

6.6.2.3 - Fase de Desativação 

Dada a localização das instalações sobre sistema dunar, assume particular importância a requalificação 

da área após o final do período de laboração industrial. Teria particular interesse a descompactação 

de solos. As opções a tomar serão também decorrentes das políticas a decorrer para conservação dos 

recursos naturais, assim como o envolvimento urbano ou florestal que existir à data. A aplicação de 

um Plano de Recuperação Paisagística poderá minorar em muito a presença de impactes negativos 

decorrentes do abandono das instalações, assim como potenciar impactes positivos na requalificação 

e gestão de habitats. 
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6.6.3 – Fauna 

6.6.3.1 - Fase de Construção 

- Destruição de Habitats 

Um dos impactes que se destaca em termos faunísticos é a destruição de habitats na área a 

intervencionar para ampliação das instalações. O retirar progressivo de áreas naturais incutindo-lhes 

maior grau de artificialização, que introduzem comunidades menos biodiversas e de menor interesse 

para a conservação, implica um impacte negativo sobre comunidades presentes. Contudo, destaca-se 

que tratando-se de uma ampliação em que as instalações futuras se projetam anexas às existentes, a 

destruição de habitats é já à partida minimizada pelo próprio projeto (relativamente ao que seria a sua 

instalação de raiz). Por outro lado, o facto de a SSF se localizar adjacente a uma área urbana e de a 

área envolvente se encontrar relativamente degradada, no que concerne ao povoamento florestal, 

está na origem de comunidades faunísticas de menor interesse que o potencial que o Sítio apresenta 

e que se encontram em áreas mais isoladas no interior do Sítio. 

A afetação dos habitats presentes é considerada um impacte negativo, pelos motivos indicados pouco 

significativo, local e permanente. 

- Perturbação da Fauna 

A fase de obra acarreta sempre um aumento significativo de perturbação local com movimentação de 

veículos, máquinas, para além da perturbação decorrente da destruição física do habitat no local da 

obra, com consequência no afugentamento de espécies, sobretudo o afastamento das espécies mais 

sensíveis. O facto de se localizar junto a uma área urbana minimiza este aspeto, mas salienta-se que a 

ocupação da Praia da Tocha é sobretudo sazonal. A introdução deste impacte é inevitável, constituindo 

um impacte negativo, significativo (pois tem um raio de atuação que supera a área de intervenção em 

si, sobretudo no que se refere a espécies sensíveis), mas de efeito local, temporário (decorrente da 

duração da obra) e de ocorrência provável.   

A adoção de medidas que minimizem o nível de perturbação gerado é aconselhável. 

- Mortalidade 

Durante a fase de obra a mortalidade pode ocorrer ao nível de indivíduos que estejam refugiados na 

área a intervencionar. Contudo, como esta incide sobre instalações já existentes e área imediatamente 

envolvente, não é expetável a ocorrência deste impacte. Será residual, sobre espécies amplamente 

distribuídas como o rato-caseiro ou a lagartixa-do-mato, pelo que é considerado negativo, pouco 

significativo, temporário, e pouco provável. 

 

6.6.3.2 - Fase de Exploração 

- Afetação de Habitats 

As instalações projetadas implicam um acréscimo de artificialização a nível local, mas que incide sobre 

áreas já existentes (no interior da instalação atual) e sobre o pinhal com matos, alternado de acacial, 



 

 

 
 

  
 

247 
 

envolvente às instalações, que na situação atual já não era promotor de comunidades faunísticas de 

destacado interesse. 

Em contrapartida, a Vala das Lagoas apresenta particular importância para a fauna em geral enquanto 

corredor ecológico e elemento estruturante da paisagem. O projeto em análise não propõe qualquer 

tipo de afetação a este habitat (sendo a qualidade dos efluentes analisada em descritor próprio) e a 

sua presença na área concessionada pode ser uma oportunidade à sua preservação. Salvaguarda-se 

que esta linha de água recebe a montante descargas da ETAR, e que a par da galeria ripícola de 

borrazeira-negra Salix atrocinerea, a presença de acácias é muito marcada. 

Desta forma, o impacte previsto é considerado negativo pouco significativo e local. A adoção de 

medidas que visem a preservação da linha de água pode proporcionar efeitos positivos de acordo com 

as medidas de gestão. 

 

- Perturbação 

Salienta-se a proximidade a áreas onde já existe um nível de humanização e perturbação. 

De uma forma geral, na caraterização da situação de referência, salientou-se que as espécies faunísticas 

presentes no local, são na sua maioria espécies com maior tolerância à presença humana de interesse 

médio baixo. Contudo a inserção nua área ampla de muito maior interesse permite a ocorrência de 

comunidades de maior complexidade e a aproximação ou presença de passagem de espécies sensíveis 

e de maior interesse conservacionista. 

Neste sentido, devem ser adotadas medidas que visem a minimização de pertubação sobre as 

comunidades presentes, tendo em consideração o potencial faunístico local de maior interesse. A 

preservação da restante área concessionada, assim como a possibilidade de adoção de eventuais 

medidas de gestão ecológica dentro dessa área, funciona como um buffer de proteção que atenua em 

parte o efeito nocivo da área industrial. Salienta-se ainda, que na situação atual, a laboração não é 

geradora de ruído elevado ou constante, nem de movimentação permanente de máquinas ou veículos. 

Por outro lado, a laboração é diurna. 

A perturbação decorrente da ampliação das instalações da SSF constitui, assim, um impacte negativo, 

significativo a pouco significativo, de incidência local e permanente. 

 

6.6.3.3 - Fase de Desativação 

Os impactes do abandono de um projeto com áreas construídas serão consequência da forma como 

este é conduzido. Um projeto de recuperação paisagística tendo em conta a situação dos ecossistemas 

naturais à data será sempre uma mais valia, no entanto salienta-se que diversas espécies aproveitam 

ruínas como refúgio, não sendo este aspeto tão relevante no âmbito estritamente faunístico. 
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6.6.4 – Medidas de Minimização e Orientações de Gestão 

6.6.4.1 - Fase de Construção 

De forma a minimizar os impactes negativos que o projeto introduz sobre os sistemas ecológicos 

recomenda-se a adoção de medidas de minimização e de orientações de gestão, tendo como 

orientação as diretrizes do ICNF para o Sítio da Rede Natura, em que o projeto se insere. 

Antes de se iniciar a construção devem ser efetuadas ações de sensibilização ambiental aos 

trabalhadores, com apresentação da área classificada na qual se insere o projeto, salientando os 

valores presentes e a importância de os preservar. Esta ação de formação deve ser apoiada por 

apresentação de diapositivos ilustrativos das áreas e espécies sensíveis (com particular atenção para 

o verbasco-das-flores-grossas Verbascum litigiosum. 

Evitar o corte de vegetação, restringi-lo apenas às zonas estritamente necessárias, recorrendo para isso 

a vedações fixas e móveis (sempre temporária), métodos de demarcação através de fitas ou sinalização 

adequada ao efeito. 

Garantir a não afetação das áreas sensíveis, a comunidade psamófila pioneira onde se encontra o 

verbasco-das-flores-grossas, assim como das linhas de água. As máquinas devem circular dentro 

caminhos existentes. 

As áreas de estaleiro devem aproveitar as instalações existentes (salvo o local onde foi detetado 

verbasco-das-flores-grossas) e as áreas degradadas adjacentes. 

Não realizar trabalhos noturnos, de forma a minimizar perturbação sobre a fauna (época de 

reprodução de anfíbios em que apresentam elevada movimentação noturna e que ocorre quer na 

primavera, quer no outono, assim como de aves e mamíferos de maior porte mais sensíveis a este tipo 

de perturbação). 

Garantir acompanhamento ambiental de obra por um técnico com capacidade de apoio à decisão 

relativamente aos valores florísticos presentes, e que facilite a comunicação com as entidades 

competentes no estudo e gestão desta área (ICNF), em caso de alguma situação não prevista, que 

ocorra durante a fase de obra. 

De uma forma geral, devem aplicar-se planos de segurança e boas práticas ambientais, que permitam 

a redução de acidentes assim como o controlo expedito e eficaz dos mesmos, passíveis de degradar o 

solo ou a água, e consequentemente, os ciclos biológicos das espécies. 

Antes da retirada do solo é importante certificar que a área de empréstimo está livre de propágulos 

e/ou sementes de espécies exóticas com caráter invasor. 

Impedir as queimadas não controladas na área de intervenção, com o objetivo de minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incêndios, reduzindo impactes ambientais e materiais. 

Desenvolver competências nos trabalhadores ao nível dos procedimentos num contexto de 

emergência por fogo florestal. 

Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a descontaminação do solo remoção dos 

entulhos e de todos os resíduos resultantes das obras. Todos estes materiais, assim como as terras 

resultantes das escavações deverão ser transportados para locais destinados para esse fim. 
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6.6.4.2 - Fase de Exploração 

Elaborar um Plano de Gestão Ecológica que permita o estabelecimento de objetivos e medidas de 

gestão dos ecossistemas. 

Preservar e monitorizar o núcleo de verbasco-das-flores-grossas ocorrente na zona limítrofe da 

concessão, criando uma oportunidade para melhorar o conhecimento e a situação da espécie e 

fazendo desta espécie florística um símbolo de atuação “verde” da empresa localmente, com vista à 

conservação e sustentabilidade da biodiversidade. 

Empreender um plano com medidas de controlo de exóticas (acácias e chorão-da-praia) com vista a 

evitar a sua proliferação ao nível local. Contudo, o desenvolvimento destas medidas é pouco eficaz se 

for efetuado de forma isolada (sem que haja a adoção de medidas para áreas envolventes). 

Permitir o restabelecimento dos habitats potenciais caraterísticos dunares, nas áreas onde se proceder 

ao controle de exóticas (é necessário um acompanhamento anual pois as espécies invasoras 

apresentam forte capacidade de recolonização). 

Nas linhas de água deve ser promovido o desenvolvimento de vegetação aquática natural, prados 

húmidos envolventes e desenvolvimento de vegetação palustre e ripícola espontâneas. Estes aspetos 

são essenciais para a formação de comunidades florísticas de maior interesse e para a fixação e 

reprodução de espécies, inclusivamente de anfíbios e aves. 

6.6.4.3 - Fase de Desativação 

Recomenda-se a elaboração de um plano de recuperação paisagística que avalie o estado à data dos 

ecossistemas presentes e do seu potencial, com vista a que esta fase contribua para a sua valorização. 

6.6.5 – Conclusões  

A STOLT SEA FARM localiza-se junto à Praia da Tocha e enquadra-se numa vasta faixa dunar, ocupada 

por pinhal, que se estende de Quiaios a Mira, integrando o Perímetro Florestal das Dunas de 

Cantanhede, classificada como Floresta de Conservação (CMC, 2015) e que é classificada no âmbito da 

Rede Natura 2000 - Sítio das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. 

A área apresenta povoamentos florestais degradados floristicamente pobres em termos biodiversos, 

e com forte presença de exóticas invasoras como a acácia e o chorão-da-praia. Estas formações e 

algum nível de perturbação a que a área está sujeita contribuem para a presença de comunidades 

faunísticas de complexidade intermédia (potenciada sobretudo pela disponibilidade em extensão e 

qualidade de habitats na área envolvente). A evolução do estado de conservação dos habitats 

ocorrentes (e em consequência das comunidades faunísticas associadas) pode apresentar duas 

tendências inversas – o aumento da degradação, com a proliferação de exóticas (que apresentam forte 

capacidade para dominar o coberto vegetal, com tendência a substituírem as espécies autóctones); 

ou, pelo contrário, a adoção de medidas de gestão florestal mais efetivas, no âmbito da localização 

dentro de uma área classificada (tanto em termos naturais como florestais) que consigam contrariar a 

tendência atual de degradação de habitats. 

Salienta-se a identificação de uma florística ameaçada na área da concessão, verbasco-das-flores-

grossas Verbascum litigiosum. Esta espécie ocupou um habitat criado de forma artificial pela abertura 
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de uma vala, para condução de uma linha de escorrência entre a urbanização e a Vala das Lagoas. O 

habitat disponível de areias relativamente soltas, com escassa vegetação (uma vez que as terras 

tinham sido revolvidas) permitiu a instalação de uma comunidade pioneira, rica em endemismos.  

Esta área, no entanto, dadas as suas caraterísticas está condicionada aos taludes referidos pelo que o 

núcleo populacional tem pouca margem para se expandir no terreno. Salienta-se, ainda, que estes 

taludes também apresentam chorão-da-praia e acácias, pelo que a tendência esperada poderia ser 

também a substituição destes elementos autóctones pelas espécies infestantes. 

Refere-se ainda a ocorrência na área norte da concessão e fora das áreas de intervenção propostas, a 

Vala das Lagoas que apresenta particular valor enquanto corredor ecológico e elemento estruturante 

da paisagem. Contudo, esta linha de água está sujeita a forte pressão por invasão da galeria ripícola 

por acácias e de qualidade de água decorrente de descargas de efluentes (desde montante). 

O projeto consiste na ampliação das instalações existentes, em área conjunta com a de utilização atual 

e imediatamente limítrofe pelo que não se considera que o acréscimo de utilização acarrete impactes 

muito significativos na conservação dos atuais biossistemas. Considera-se, no entanto, que o facto de 

a SSF ter uma área de concessão bastante maior que a área realmente utilizada, permite a criação de 

uma área de buffer de vegetação que minimize os efeitos inerentes à atividade industrial. Esta área 

constitui também uma oportunidade de desenvolver um programa de gestão ecológica se a empresa 

quiser ter essa bandeira, contribuindo ativamente para a sustentabilidade dos ecossistemas em Rede 

Natura 2000. Nesta perspetiva, podem ser tomadas medidas de controlo de invasoras (que apenas 

serão totalmente efetivos se houver medidas também nas restantes áreas florestais envolventes), de 

conservação e promoção dos habitats presentes quer ao nível dos aquáticos e ripícolas, como da 

vegetação pioneira e dos matos psamófilos caraterísticos, progressivamente mais evoluídos. 

A presença de Verbascum litigiosum exige a proteção do seu núcleo populacional e, de acordo com as 

diretrizes do ICNF para a espécie e para o Sítio, pretende-se a sua conservação e se possível a 

possibilidade de expansão da área de ocorrência. 

Considera-se, que assumindo as medidas de minimização propostas os impactes decorrentes do 

projeto podem ser consideravelmente minimizados e que o desenvolvimento de um programa de 

gestão ecológica, com pequenos objetivos específicos, alvo de acompanhamento, poderia mesmo criar 

uma intervenção positiva no âmbito deste descritor.   
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6.7- PAISAGEM 

6.7.1 – Metodologia 

A ampliação das instalações da SOLT SEA FARM (SSF) irá ocorrer dentro do espaço afeto às atuais 

instalações, inserindo-se numa unidade paisagística caracterizada pela presença marcante de uma 

vasta mancha florestal de pinheiro bravo em regime de alto fuste, onde a existência de pavilhões, de 

média e grande dimensão, afetos à atividade de aquicultura, constitui já presença no território. 

A predição de impactes teve em consideração a análise das principais características da unidade de 

paisagem onde se localizam as instalações da SSF, a determinação dos locais com visibilidade sobre as 

mesmas, e consequentemente da localização dos potenciais observadores, bem como as 

características do projeto em análise. 

Para classificação dos potenciais impactes na paisagem consideraram-se os seguintes parâmetros: 

 Características do empreendimento 

 Localização dos pontos com acessibilidade visual 

 Grau de obstrução/intrusão visual 

 Grau de incompatibilidade 

A conjunção destes parâmetros irá permitir a classificação dos impactes da seguinte forma: 

Pouco significativo – Quando as novas instalações são visíveis (embora os potenciais observadores 

sejam em nº reduzido) em áreas de amplitude visual mais restrita, podendo existir barreiras de 

absorção visual nas envolvências (manchas florestais e elementos geomorfológicos) que não 

permitem que o novo edifício seja imediatamente percetível, podendo mesmo ser impercetível 

se não houver conhecimento da sua existência. 

Significativo – Quando as novas instalações são percetíveis, encontrando-se, no entanto, a sua 

acessibilidade visual confinada a áreas mais ou menos restritas, não interferindo 

significativamente na qualidade visual dos espaços, nem na sua sensibilidade paisagística. A 

importância do impacte visual deve ser avaliada em função da escala dos sítios. 

Muito significativo – Quando as novas instalações apresentam um impacte visual de grande 

amplitude sendo facilmente visíveis e identificadas, não só a partir das vias e aglomerados mais 

próximos, como de pontos mais distantes. Quando as novas instalações se implantam em espaços 

de grande sensibilidade e elevada qualidade paisagística, alterando a estrutura visual e funcional 

da paisagem onde se inserem. 
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6.7.2 – Fase de Construção 

A fase de construção, com uma duração prevista de cerca de 12  meses, será aquela onde se registam 

os impactes negativos mais significativos, dado tratar-se sobretudo de uma fase de desorganização 

espacial do território da zona onde se irão implantar os novos edifícios, com alterações sobretudo na 

estrutura visual da paisagem, já que na estrutura funcional não deverão existir alterações significativas 

uma vez que os novos edifícios irão implantar-se em espaços já maioritariamente impermeabilizados, 

onde já existiam edificações que deverão ser demolidas. 

   

Fotografias 1 e 2 – Edifícios/ estruturas a demolir para implantação das novas instalações 

Na fase de construção os potenciais impactes negativos na paisagem, com carácter temporário e como 

tal pouco significativos, referem-se à introdução de elementos de desvalorização visual na área das 

instalações da SSF, constituídos por materiais de construção, elementos pré-fabricados, parque de 

máquinas e materiais, entre outros. Trata-se de um impacte negativo, temporário e pouco 

significativo. 

Outros impactes existem com início nesta fase, mas com um significado temporal distinto dos 

anteriormente referidos, pois prolongar-se-ão pela fase de exploração, apresentando-se assim como 

impactes permanentes e irreversíveis. Fazem-se, assim, referência aos impactes descritos de seguida. 

6.7.2.1 - Alterações na Morfologia do Terreno 

A alteração do relevo natural, derivada das movimentações de terras, constitui um impacte importante 

pois tem influência direta ou indireta na drenagem hídrica e atmosférica, nas relações funcionais entre 

as diferentes componentes biofísicas e paisagísticas e na alteração da leitura visual da paisagem. 

Estas alterações levam ao aparecimento de zonas de descontinuidade nas linhas e formas do relevo, 

criando “cortes”, no caso das escavações, ou “barreiras”, no caso dos aterros. 

Importa reforçar o facto da modificação das características morfológicas do terreno, em conjunto com 

as transformações do uso do solo, constituírem dos fatores mais importantes na alteração e valor 

cénico da paisagem. 
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Atendendo às características da morfologia do terreno e do projeto, verifica-se que não irão realizar-

se movimentações de terras que alterem o relevo existente de forma significativa. De acordo com a 

análise efetuada à topografia, as cotas atuais do terreno na zona de implantação dos novos edifícios 

variam entre os 5 m, numa zona depressionária localizada ao centro da parcela (ver Fotografias 4 e 5) 

e os 11 m, no limite sudeste. Considerando que a plataforma para implantação dos edifícios encontra-

se à cota 7 m, sendo estimado em volume de terras sobrantes de 5.800 m3 de solos levados para 

vazadouros.  

Verifica-se, assim, que face à área de implantação do edifico (9.651 m2) será necessário movimentar 

um volume significativo de terras, mas que este volume não deverá traduzir-se em alterações 

significativas na morfologia do terreno. No entanto, esta análise deverá ser mais aprofundada na fase 

seguinte do projeto (Projeto de Execução), no âmbito do RECAPE, com informação mais detalhada a 

fornecer pelo projeto especifico de terraplenagens. 

No que se refere às operações de preparação do solo, nomeadamente à decapagem da camada 

superficial do mesmo, uma vez que não se dispõe de relatório geológico-geotécnico com informação 

relativa à espessura da camada de solo a decapar, remete-se também esta análise para a fase seguinte, 

dando contudo, algumas indicações no que se refere a medidas de minimização para este aspeto no 

Capítulo 6.7.6. 

6.7.2.2 - Alterações no Uso do Solo 

Tal como já havia sido referido na situação de referência, a parcela caracteriza-se, quanto ao coberto 

vegetal, pela presença dispersa de povoamento pioneiro de Pinheiro bravo em fase de alto-fuste em 

continuidade com uma mancha extensa de povoamento proveniente de regeneração natural de 

pinheiro bravo em fase de bastio e que constituem áreas da Mata Nacional das Dunas de Quiaios e 

Perímetro Florestal das Dunas e Pinhais de Mira, de acordo com informação transmitida pelo ICNF no 

âmbito do parecer emitido à AICEP. 

Os trabalhos de desmatação da cobertura vegetal dos solos são responsáveis pela alteração da 

estrutura, organização e respetiva manifestação visual da paisagem, traduzindo-se em fortes 

contrastes cromáticos com os espaços envolventes. 

Estas ações podem também conduzir a importantes fenómenos erosivos sobre as superfícies 

desmatadas, tendo em consideração a suscetibilidade a este tipo de fenómenos por parte das 

formações litológicas presentes. Este impacte poderá ser mais ou menos significativo, consoante o 

tempo de exposição dos terrenos, sem revestimento vegetal, aos agentes atmosféricos. 

No que se refere aos trabalhos de desmatação da cobertura vegetal, estes, apesar de a área de 

implantação dos edifícios ser uma zona já pavimentada e com edifícios, corresponderão ainda a uma 

área aproximada de 12.684,9 m2 na zona que se pode observar na Fotografia 3, pelo que os impactes 

serão negativos e pouco significativos. 
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Fotografias 3 e 4 – Vista para sul e vista para norte da área de implantação do projeto 

 

Fotografia 5 – Vista para norte sobre a zona depressionária localizada ao centro da parcela 

6.7.3 – Fase de Exploração 

Na fase de exploração os impactes estão associados à ampliação do impacte visual provocado pelas 

atuais instalações da SSF, o que, face à análise de visibilidades efetuada na caracterização da Situação 

de referência, permite prever que os impactes negativos ao nível da paisagem sejam significativos ou 

pouco significativos, tanto mais que o Projeto integrará a mesma bacia visual da situação de referência, 

pelo que o impacte paisagístico provocado constitui-se como cumulativo. 

Nesta fase considerou-se como base para a avaliação dos impactes na paisagem a presença do edifício 

principal, uma vez que o edifício auxiliar, que servirá para alojar o posto de transformação, grupos 

eletrogéneos, armazém, vestuário, sanitários e cantina, de caraterísticas mais modestas (27,5 m X 20,0 

m e altura de 4,85 m), não irá originar impactes visuais relacionados com a sua presença. 
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Quanto às construções, as mesmas podem apresentar dois tipos de impactes distintos: 

 Um, relacionado com a impermeabilização dos solos, no sentido em que interfere com 

diversos componentes biofísicos da paisagem, nomeadamente solos e recursos hídricos, 

considerando-se este como um impacte negativo pouco significativo, dada a área ocupada 

(aproximadamente 12 684,9 m2) e a sua percentagem relativamente à área total do terreno. 

 O outro relaciona-se com o impacte visual provocado pela presença dos edifícios, objeto de 

análise neste ponto do EIA. 

O efeito de intrusão visual inerente à construção das novas estruturas (edifícios) encontra-se associado 

ao tipo de edificações a efetuar, pelo que se  faz  de seguida uma descrição das principais 

características que importa analisar, do ponto de vista do impacte visual. 

A produção do linguado será realizada dentro de um edifício de três pisos a construir para o efeito, 

uma vez que a produção de linguado exige condições diferentes das do pregado, pelo que a ampliação 

trata-se efetivamente da instalação de um processo produtivo novo e independente do processo de 

produção do pregado, embora se venham retirar muitas sinergias logísticas e administrativas desta 

situação. 

As instalações existentes, com uma área de ocupação aproximada de 13.000 m2, juntamente com as 

novas instalações a construir, com uma área de 9.651 m2, aproximadamente, ocuparão 9,9 % da área 

total da parcela que é cerca de 235.000 m2. 

 

Figura 6.7.1 – Situação existente e situação final com o novo edifício 

A edificação projetada desenvolve-se em três pisos, rés-do-chão, primeiro piso e segundo piso, com 

121,2 m de comprimento e uma largura total de 75 m e com uma altura de 14,93 m, o que resulta 

numa superfície total de construção de 23.340 m2. A área de implantação é 9.651 m², 

aproximadamente. 
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Em cada piso integra os tanques necessários ao desenvolvimento de cada fase. No piso superior 

localizam-se os tanques para a fase de quarentena, no piso intermédio os tanques para a fase de pré 

engorda e no piso térreo os tanques de engorda. Anexo ao piso térreo existirá uma área para outras 

valências necessárias, tais com o sistema de tratamento biológico, quadro elétricos, sistema de 

recirculação. 

No quadro seguinte apresenta-se as superfícies dedicadas a cada valência do processo de produção do 

linguado. 

Valências Área (m2) 
Superfície útil / Superfície 

construída (m2) 

Piso Rés-do-chão 

Zona de tanques 6037.93 

 
 
 
 
 

9005,96 / 9245,46 
 

Zona de alimentação   279,38 

Elevador  15,84 

Escadas  15,20 

Zona de pesca 347,07 

Zona de manutenção   100,37 

Tanque de tratamento de águas I 612,89 

Tanque de tratamento de águas II 612,89 

Tanque de tratamento de águas III 612,89 

Instalações elétricas (PT + grupos) 171,68 

Primeiro piso 

Zona de tanques  6684,27 

 
6715,31 / 6818,10 

Elevador 15,84 

Escadas  15,20  

Segundo piso 

Tanques 1 3697,16 

 
6717,56 / 6818,10 

Tanques 2 2988,56 

Elevador 15,84 

Escadas 16,00 

Quadro 6.7.1 – Áreas por valência do edifício de produção de linguado 

A estrutura do edifício será em pórticos de betão pré-fabricado, com apoios isostáticos em vigas 

mestras de betão armado e apoios de sustentação curtos, feitos em pilaretes de betão armado. 

A cobertura que se pretende edificar vai ser construída em vigas mestras com pendente de 10%. Como 

elemento final serão empregues chapas térmicas. 
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Verifica-se assim, no que respeita à volumetria, a implantação de um bloco de altura considerável que 

devido às respetivas dimensões (121,2 m de comprimento, 75 m de largura total e com uma altura de 

14,93 m) poderá originar um impacte visual significativo, apresentando maiores dificuldades de 

integração paisagística. 

 

Figura 6.7.2 – Alçado longitudinal do edifício principal 

As cores utilizadas no exterior dos edifícios têm também grande importância, porque podem contribuir 

para harmonizar, sobretudo nas vistas à distância, estas estruturas com a paisagem. 

Se as cores forem «agressivas» atraem a atenção e acentuam a presença das estruturas. Se elas forem 

suaves, combinam-se com as cores das zonas envolventes e «fundem-se» com a paisagem. 

Desconhece-se nesta fase quais as cores a adotar pelo que, como medida de minimização, recomenda-

se que na fase seguinte – Projeto de Execução – seja realizado um estudo cromático tendo como 

objetivo uma melhor integração do edifício na paisagem, sugerindo-se a utilização de tons de verde 

que possam enquadrar-se no fundo cénico da mancha de pinheiro bravo envolvente. 

Segundo os critérios enunciados no início deste capítulo, verifica-se que a ampliação das instalações 

da SSF irá originar impactes visuais significativos, a pouco significativos (caso sejam adotadas as 

devidas medidas de minimização), dado que os novos edifícios apenas serão visíveis em áreas de 

amplitude visual restrita (moradias e prédios na envolvente imediata, a sul), onde os potenciais 

observadores são em nº reduzido, existindo barreiras de absorção visual na envolvência (manchas 

florestais) que minimizam a presença das instalações. 

 

Fotografia 6 – Barreiras de absorção visual, correspondentes a manchas florestais, na envolvente sul das 

instalações da SSF 
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Importa ainda atender ao facto da altura do edifício de maiores dimensões não ultrapassar a altura 

das espécies arbóreas envolventes (povoamento de pinheiro bravo em regime de alto fuste, com 

alturas na ordem dos 15m ). 

Ao referido acresce o facto do impacte previsto estar associado à ampliação do impacte visual 

provocado pelas atuais instalações da SSF, o que, face à análise de visibilidades efetuada na 

caracterização da Situação de Referência, permite prever que os impactes negativos ao nível da 

paisagem sejam significativos ou pouco significativos, tanto mais que os novos edifícios integrarão a 

mesma bacia visual da situação de referência, pelo que o impacte paisagístico provocado constitui-se 

como cumulativo, tal como já havia sido referido anteriormente. 

As vistas longínquas, embora mais difíceis de dissimular, são mais favoráveis que as vistas próximas, 

estas últimas são porém mais fáceis de integrar visualmente. No entanto, na envolvente às instalações 

da SSF regista-se a ausência de pontos dominantes que permitam uma perceção da área em questão, 

tal como já havia sido analisado na Situação de Referência. 

6.7.4 – Fase de Desativação 

Caso se registe o abandono sem desmantelamento dos edifícios e infraestruturas construídas, as 

mesmas degradar-se-ão progressivamente e a vegetação tenderá a invadir as instalações da SSF, 

conferindo-lhes um aspeto que contribui para a degradação da paisagem na sua envolvente próxima. 

Os espaços afetos às lagoas de tratamento e outras áreas não pavimentadas serão invadidos por 

comunidades vegetais sem valor paisagístico, transformando-se em matos que, a prazo, poderão 

contribuir para a valorização da paisagem. 

De um modo geral, este cenário é prejudicial para a paisagem, prevendo-se um impacte negativo, 

provável, significativo e de média magnitude. 

No cenário de reconversão, os edifícios e infraestruturas construídas verão o seu uso alterado, sendo 

provável a aplicação de projetos de reconversão/adaptação das mesmas aos novos usos. Neste caso, 

deverão os projetos procurar afetar o menos possível as áreas envolventes. 

Os projetos de reconversão a desenvolver deverão, sempre que ocorra afetação da envolvente, prever 

projetos associados de recuperação paisagística. Deste modo permite-se a manutenção da qualidade 

da paisagem, mesmo que esta seja temporariamente prejudicada pelas intervenções de 

reconversão/adaptação dos edifícios. 

Esta reconversão deverá ser orientada de modo a que se permita a preservação de algumas 

funcionalidades da paisagem sem prejuízo da qualidade da mesma. 

Assim, esta ação poderá determinar a necessidade de se executarem novos projetos associados que, 

embora afetem a paisagem, assegurem a manutenção das suas características. 

De um modo geral, este cenário afeta temporariamente a paisagem, prevendo-se um impacte 

negativo, provável, significativo e de média magnitude. 
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Caso ocorra a desativação com desmantelamento dos edifícios e infraestruturas, irá implicar uma nova 

afetação de todos os espaços originalmente intervencionados aquando da construção do projeto, pelo 

que, do ponto de vista da paisagem, constitui uma afetação significativa durante a fase de obra. 

Após esta fase deverão ser asseguradas, através do desenvolvimento de projeto específicos, as 

condições para garantir uma rápida recuperação da paisagem. 

Após a fase de obra este cenário apresenta-se como vantajoso face ao cenário de abandono. 

Prevê-se que o impacte desta ação seja negativo, certo, significativo e de média magnitude. 

6.7.5 – Síntese 

A ampliação das instalações da SSF irá ocorrer dentro do espaço afeto às atuais instalações, inserindo-

se numa unidade paisagística caracterizada pela presença marcante de uma vasta mancha florestal de 

pinheiro bravo em regime de alto fuste, onde a existência de pavilhões, de média e grande dimensão, 

afetos à atividade de aquicultura, constitui já presença no território. Acresce que a bacia visual da área 

de ampliação das instalações da SSF encontra-se confinada pelas manchas florestais que a delimitam, 

apresentando, assim, reduzida amplitude visual. 

Pelos motivos referidos anteriormente, na fase de exploração, os impactes estão associados à 

ampliação do impacte visual provocado pelas atuais instalações da SSF, o que permite prever que os 

impactes negativos ao nível da paisagem tenham pouco significado, tanto mais que o Projeto integrará 

a mesma bacia visual da situação de referência, pelo que o impacte paisagístico provocado se constitui 

como cumulativo. Os referidos impactes negativos verificam-se apenas na envolvente imediata no 

limite sul da parcela. 

A fase de construção será sobretudo uma etapa de desorganização espacial do território, estando as 

perturbações relacionadas com a introdução de elementos “estranhos”, nomeadamente a área de 

estaleiro, presença e movimentação da maquinaria pesada, materiais de construção, etc., em que os 

impactes introduzidos vão afetar não só a área afeta à construção do Projeto, mas também a sua 

envolvente, isto é, toda a área com visibilidade para a área das instalações da SSF. O impacte previsível 

nesta fase é considerado negativo e pouco significativo tendo em consideração que o local tem uma 

baixa exposição visual e poucos observadores sensíveis. 

Atendendo às características da morfologia do terreno e do projeto, verifica-se que não irão realizar-

se movimentações de terras que alterem o relevo existente de forma significativa. 

6.7.6 – Medidas de Minimização e/ou de Compensação 

6.7.6.1 - Considerações Gerais  

Após a identificação, caracterização e avaliação de impactes, nomeadamente os de carácter negativo, 

associados às fases de construção e exploração do Projeto de ampliação das instalações da SSF, torna-

se necessário definir e apresentar as medidas consideradas necessárias para evitar, minimizar ou 

compensar os potenciais impactes negativos identificados. 
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As medidas apresentadas estão organizadas e estruturadas da seguinte forma: 

Medidas de Carácter Geral (MG) consistem num conjunto de boas práticas ambientais a 

serem tomadas em consideração pelo proponente do projeto. Consideram-se as medidas 

constantes no documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” 

elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para esta fase dos projetos, 

disponível no respetivo site da internet. 

Medidas Específicas decorrem da avaliação de impactes específicos realizada anteriormente. 

Estas medidas dividem-se entre a fase de construção (FC) e a fase de exploração (FE) do 

Projeto de ampliação das instalações da SSF. Considera-se ainda a fase de preparação 

prévia à implantação do projeto (FP). 

 

6.7.6.2 - Medidas de Minimização Específicas  

Para além das medidas de caracter geral indicadas no quadro anterior, apresenta-se seguidamente 

uma listagem de medidas de minimização de caráter específico, que decorrem da avaliação de 

impactes efetuada anteriormente. 

Estas medidas distribuem-se entre a fase de construção (FC) e a fase de exploração (FE) do Projeto de 

ampliação das instalações da SSF. Foram ainda consideradas medidas a incorporar na fase seguinte do 

projeto – Projeto de Execução (PE). 

Fase de Projeto de Execução 

 Na fase de projeto de execução deverão ser elaborados estudos cromáticos e estéticos dos 

materiais de revestimento das construções, nomeadamente um estudo cromático das cores a 

adotar para o exterior dos novos edifícios, de forma a reduzir o impacte visual na paisagem, 

considerando o respetivo enquadramento face à mancha florestal envolvente. 

Os tons a utilizar deverão ser identificados a partir das cores dominantes na paisagem 

enquadrante, permitindo conferir aos edifícios um maior mimetismo com a paisagem onde se 

inserem. Sugere-se a utilização de tons de verde que possam enquadrar-se no fundo verde da 

mancha de pinheiro bravo envolvente. 

Na fase seguinte – Projeto de Execução – deverá ser realizado, em conjunto com os outros 

projetos das diferentes especialidades, o Projeto de Integração Paisagística (PIP). Este projeto 

deverá prever o revestimento vegetal de todas as superfícies não pavimentadas que, devido 

aos trabalhos a realizar ficarão sem revestimento vegetal. 

As áreas a tratar deverão corresponder às áreas situadas no interior das instalações, assim 

como aquelas que deverão localizar-se entre a área residencial, a sul, e as instalações da SSF. 

A plantação de árvores e arbustos, em sítios estratégicos na área envolvente, a sul, pode, por 

estarem perto dos observadores mais próximos, reduzir o impacte do novo edifício. O elenco 

vegetal deverá ser definido, de acordo com as características fitogeográficas da região. 
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O PIP deve prever a remoção das espécies invasoras, como a acácia ou o chorão-das-praias, 

existentes na parcela, ou tomar as providências para inibir o aparecimento das mesmas. 

No âmbito do Projeto de Terraplenagens a realizar na fase seguinte, nas áreas sujeitas a 

movimentações de terras deverá ajustar-se a modelação do terreno, de modo a manter ou 

recuperar a continuidade com o terreno natural e permitir a instalação e manutenção da 

vegetação e um melhor controlo dos fenómenos de erosão. 

Fase de Construção 

Todas as ações que impliquem a remoção ou degradação do coberto vegetal, a decapagem do 

terreno, a compactação do terreno ou a escavação, movimentação e depósito de materiais, 

deverão limitar essas intervenções às áreas estritamente afetas à execução dos trabalhos, 

devendo para tal sinalizar-se e vedar-se as áreas a salvaguardar/ proteger, antes de qualquer 

intervenção, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra 

Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente 

aos locais da obra, estaleiros e acessos. 

Adotar inclinações suaves (1/2 a 1/3 – V/H) para os taludes de escavação e de aterro mais 

significativos 

Adotar medidas de recuperação paisagística, definidas à partida e de acordo com o Projeto 

aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, empréstimo e de depósito de materiais, 

com o objetivo de estabelecer, desde o início da obra, a futura ocupação e integração destes 

espaços. 

Fase de Exploração 

Garantir a adequada manutenção dos espaços verdes de enquadramento, com particular 

relevância para a cortina arbórea que rodeia a área do Projeto 

Relativamente à faixa de proteção de 50m em torno das instalações (faixa de gestão de 

combustível prevista no nº 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28/06, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14/01) deverá assegurar-se a manutenção do coberto vegetal 

existente nesta zona  
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6.8 – QUALIDADE DO AR 

6.8.1 – Introdução  

Este ponto visa a identificação, predição e avaliação dos impactes suscetíveis de serem induzidos na 

qualidade do ar pelo empreendimento em estudo. Recorreu-se também aos outros descritores 

contemplados na situação de referência e que potencialmente possam interferir direta ou 

indiretamente com a análise desenvolvida neste descritor (componente social, uso do solo, etc.). 

A área de implantação das instalações de aquicultura da SOLT SEA FARM apresenta de uma forma geral 

boa qualidade do ar. A generalidade dos poluentes analisados, no ano de 2014, com exceção do 

dióxido de azoto, registou uma diminuição do seu valor de concentração. 

Tendo em conta as características da unidade de aquicultura, perspetiva-se que a entrada em 

exploração da nova linha de produção não tenha como consequência a emissão de poluentes 

atmosféricos significativos, a ponto de induzir impactes na qualidade do ar, comparativamente com a 

situação atual, nos recetores existentes, pelo que não foram realizadas simulações da qualidade do ar. 

6.8.2 – Critérios de Avaliação  

Os critérios para a determinação da significância dos impactes, para as fases de construção, exploração 

e desativação, tiveram por base a localização da unidade e sua distância relativamente às edificações 

mais próximas (povoação da Praia da Tocha) e também as condições meteorológicas existentes (ventos 

predominantes).  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

FASE IMPACTE AVALIAÇÃO 

C
o

n
st

ru
çã

o
/D

es
at

iv
aç

ão
 

Alteração de 
visibilidade 

Negativo 

Pouco significativo 

 

Significativo a 
muito significativo 

Sem alteração percetível das condições 
de visibilidade 

 

Com alterações das condições de 
visibilidade por períodos superiores a 4 

horas 

Aumento da 
concentração de 
poluentes (PTS, 
CO, NOx, BTX) 

Negativo 

Pouco significativo 

 

 

 

Significativo a 
muito significativo 

Sem influência nos índices da qualidade 
do ar. 

Ventos predominantes contrários às 
zonas com maior ocupação humana. 

 

Com influência nos índices da qualidade 
do ar. Concentrações dos poluentes do 

ar ambiente superiores aos limites 
legislados. Ventos predominantes a favor 

de áreas com ocupação humana. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

FASE IMPACTE AVALIAÇÃO 

Ex
p

lo
ra

çã
o

 

Emissão de 
poluentes de 
fontes fixas 

Negativo 

Pouco significativo 

 

 

 

Significativo a 
muito significativo 

 

Sem influência nos índices da qualidade 
do ar. 

Ventos predominantes contrários às 
zonas com maior ocupação humana. 

 

Com influência nos índices da qualidade 
do ar. Concentrações dos poluentes do 

ar ambiente superiores aos limites 
legislados. Ventos predominantes a favor 

de áreas com ocupação humana. 

Emissão de 
poluentes de 
fontes móveis 

(tráfego) 

Negativo 

Pouco significativo 

 

 

 

Significativo a 
muito significativo 

 

 

 

Sem influência nos índices da qualidade 
do ar. 

Ventos predominantes contrários às 
zonas com maior ocupação humana. 

 

Com influência nos índices da qualidade 
do ar. Concentrações dos poluentes do 

ar ambiente superiores aos limites 
legislados. Ventos predominantes a favor 

de áreas com ocupação humana 

Quadro 6.8.1 – Critérios de avaliação dos impactes na qualidade do ar 

6.8.3 – Fase de Construção 

Durante a fase de construção decorrerão diversas atividades que serão causadoras de efeitos adversos 

na qualidade do ar e que podem apresentar uma magnitude que pode ser significativa, consoante a 

presença de recetores sensíveis. 

Os locais onde irão ocorrer as obras de construção correspondem a cerca de 5,4% da área da 

propriedade, desenvolvendo-se as intervenções no edifício principal, edifício auxiliar, parque de 

resíduos e acesso que se pretendem construir.  

Durante o período de construção, vão verificar-se emissões de poluentes diretamente relacionados 

com as várias atividades inerentes ao processo. Destacando-se as desmatações necessárias, as 

movimentações de terras que implicam a presença no local de um número significativo de máquinas 

e de outros veículos pesados e ligeiros e a montagem de estaleiro de apoio às obras. 

Será de prever que, nesta fase, haja um acréscimo nas concentrações de vários poluentes 

atmosféricos, com particular incidência de poeiras e partículas em suspensão, originadas pelas 

movimentações de terras e circulação de veículos no interior da propriedade em pisos não 

pavimentados. 

No que diz respeito ao estaleiro, a poluição atmosférica decorrente do seu funcionamento está 

relacionada com as emissões de poeiras das centrais de britagem e outros poluentes relacionados com 
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a central de betão. Atendendo à dimensão do projeto de ampliação prevê-se que as atividades de 

construção utilizem betão pronto. No entanto, caso seja necessário recorrer à instalação de uma 

central de betão, será importante, que esta se localize o mais afastado possível das zonas onde 

atualmente existem recetores sensíveis, e que seja equipada com um sistema de controlo de emissões 

de poeiras. Não será, no entanto, expectável, que estes impactes venham a ser diretamente sentidos 

numa área muito extensa, uma vez que terão um alcance localizado na zona de obra e na envolvente 

mais próxima. 

Os veículos afetos à fase de construção serão responsáveis por emissões características do tráfego 

rodoviário, nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos e dióxido de 

enxofre. Estes veículos circularão pela ER 335-1 e outras estradas secundárias até à entrada da 

propriedade, e posteriormente por vias de circulação interna pavimentadas e não pavimentadas. 

Conforme referido na situação de referência, os recetores sensíveis que poderão ser afetados pelas 

atividades a executar na unidade de aquicultura da STOLT SEA FARM localizam-se a sul/sudoeste da 

unidade e correspondem à população residente e não residente da povoação da Praia da Tocha. 

Atendendo aos ventos dominantes na área de estudo verifica-se que os recetores localizados a sul das 

instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM serão os potencialmente mais afetados pelas fontes 

poluentes, o que coincide com os recetores da povoação da Praia da Tocha. 

Verificar-se-á assim, na fase de construção, um impacte negativo, significativo, direto, temporário, 

local e reversível, que causará algumas alterações na concentração média de partículas na envolvente 

da área de estudo. 

A aplicação de algumas medidas de minimização de implementação simples, propostas mais adiante, 

reduzirá os incómodos causados, podendo diminuir a magnitude do potencial impacte. 

Os potenciais incómodos gerados pelos impactes negativos identificados, deverão ser tidos em 

consideração no planeamento e execução dos trabalhos, nomeadamente a localização e organização 

do estaleiro. Todas as infraestruturas deverão ser alvo de análise cuidada e estar equipadas com todos 

os dispositivos de minimização de emissão de poluentes atmosféricos. 

6.8.4 – Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração os principais impactes na qualidade do ar resultam da produção das 

seguintes emissões: 

a. Funcionamento esporádico do gerador de emergência, e dado o combustível ser gasóleo, 

ocorrerá a libertação de poluentes como o dióxido de enxofre, óxidos de azoto, partículas e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; 

b. Circulação de veículos, que serão responsáveis por emissões características do tráfego 

rodoviário, nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, PM10 e dióxido de enxofre; 

c. Emissões associadas ao funcionamento de caldeiras alimentadas a gás propano, ocorrendo a 

libertação de dióxido de carbono e monóxido de carbono; 
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d.  Libertação de partículas que resultam da limpeza dos edifícios e equipamentos; 

A circulação de veículos será efetuada na ER 335-1, que atualmente apresenta um volume de tráfego 

reduzido, e que se manterá, com a entrada em exploração da zona de ampliação da unidade de 

aquicultura. Deste modo, o aumento pouco significativo de tráfego rodoviário não resultará no 

aumento de emissão de poluentes atmosféricos de forma a ultrapassar os limites legais aplicáveis, pelo 

que os impactes serão negativos, pouco significativos, diretos, locais, permanentes e de magnitude 

reduzida. 

Relativamente às emissões do gerador, considerando o período de funcionamento muito curto deste 

equipamento, os impactes serão negativos, pouco significativos, locais, permanentes e de magnitude 

reduzida. 

As emissões associadas ao sistema de aquecimento e à libertação de partículas resultantes da limpeza 

dos edifícios e equipamentos resultarão em impactes negativos, pouco significativos, locais, 

permanentes e de magnitude reduzida. 

6.8.5 – Fase de Desativação 

De uma forma geral, os impactes na fase de desativação o serão semelhantes aos referidos para a fase 

de construção. Destaca-se apenas a demolição dos edifícios e a mobilização do solo após a remoção 

dos entulhos que contribuirá para o acréscimo significativo da concentração de partículas e poeiras na 

atmosfera, pelo que os impactes serão negativos, significativos, diretos, temporários, locais e 

reversíveis. 

6.8.6 – Impactes Cumulativos 

Na fase de construção poderão ocorrer impactes cumulativos na qualidade do ar se as obras 

coincidirem com as fases de construção de outros projetos/empreendimentos existentes na 

proximidade. Será de prever que haja um acréscimo nas concentrações de poeiras e partículas em 

suspensão e dos poluentes típicos resultantes da circulação de maquinaria de apoio à obra.  

Durante a fase de exploração os impactes cumulativos na qualidade do ar resultam do tráfego 

rodoviário gerado pelo funcionamento da unidade de aquicultura e de outros 

empreendimentos/instalações, do tráfego rodoviário que não tem como destino a unidade mas que 

circula nas estradas existentes (em particular na época balnear) e também da exploração da unidade 

de aquicultura e de outros estabelecimentos industriais. Contudo, pelo reduzido volume de tráfego 

previsto e emissões, os impactes serão negativos, pouco significativos, diretos, locais, permanentes e 

de magnitude reduzida. 

De uma forma geral, perspetiva-se que o acréscimo cumulativo de concentrações de poluentes seja 

pouco significativo relativamente ao que se verifica atualmente, pelo que não ocorrerão alterações ao 

nível da qualidade do ar local/regional. 
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6.8.7 – Medidas de Prevenção e/ou Minimização 

As medidas propostas têm o objetivo de minimizar os impactes negativos, sobre o descritor da 

qualidade do ar, e são as seguintes: 

 Fase de Construção 

 As várias frentes de obra a executar devem ter sempre em consideração a proximidade ao 

edificado já construído (Praia da Tocha); 

 A localização do estaleiro temporário deve ser feita de modo a causar o menor impacte 

possível; 

 Limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando nela forem vertidos 

materiais de construção ou materiais residuais, no sentido de evitar a acumulação e a 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de maquinaria 

e de veículos afetos à obra; 

 Aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos, da área afeta à obra 

onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras (acessos não 

pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, 

descarga e deposição de materiais e de materiais residuais da obra, etc.); 

 Cuidados especiais nas operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção 

e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, 

nomeadamente o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas 

de queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área 

afeta à obra; 

 Transporte cuidado dos materiais de construção, que deverá ser feito em camiões com 

cobertura, de modo a reduzir as emissões de partículas; 

 Deverá ser efetuado o controlo da velocidade de circulação de veículos nos locais da obra, em 

especial em zonas não pavimentadas, e também no atravessamento da povoação da Praia da 

Tocha; 

 O conjunto das máquinas e do equipamento motorizado utilizado nas obras deverão ser objeto 

das operações de fiscalização exigidas por lei, a par do cumprimento das normas e 

especificações técnicas estabelecidas para cada máquina, em função do uso que lhe é dado, 

sendo ainda recomendável que a manutenção seja efetuada em locais adequados para tal fim, 

com eventual instalação de dispositivos para a redução das emissões de poluentes 

atmosféricos. Deverão ser selecionados, sempre que possível, veículos e maquinaria 

projetados para evitar e controlar a poluição do ar; 

 Adotar medidas de proteção individual dos trabalhadores expostos à poluição do ar, de acordo 

com a legislação em vigor e as especificações técnicas estabelecidas; 
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 De um modo geral devem ser cumpridas todas as disposições constantes da legislação em 

vigor sobre qualidade do ar, designadamente do Decreto-Lei n.º 102 /2010, de 23 de 

setembro. 

 Fase de Exploração 

 Na escolha dos equipamentos deverão ser privilegiados aqueles que apresentem baixos 

consumos e que recorram a fontes de energia alternativas; 

 Reduzir ao mínimo necessário a aplicação de produtos fitossanitários, utilizando produtos 

alternativos biodegradáveis com um curto período de vida. 
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6.9 – RUÍDO  

6.9.1 – Metodologia e Critérios de Avaliação 

O projeto em análise define-se pela ampliação da infraestrutura existente, e atualmente em 

exploração, através da construção de um novo edifício afeto à produção de linguado. O edifício será 

localizado a nordeste das infraestruturas existentes. 

A nova edificação será de betão e albergará todo o processo de produção de linguado no seu interior, 

sendo a emissão sonora para o exterior pouco significativa, à semelhança do edifício de quarentena 

existente. 

Dado que o edifício de quarentena da produção de pregado está em normal laboração, e tem emissão 

sonora para o exterior semelhante ao edifico a que se refere a ampliação, foi possível verificar in situ 

a emissão sonora associada, o que permitirá efetuar uma análise e prospetiva dos níveis sonoros 

associados à ampliação, tendo por base dados de referência reais. 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa mais 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis – relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto de ampliação, e da versão final da STOLT SEA 

FARM mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emissão e 

modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á 

à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à 

execução ou não do projeto. 

No quadro seguinte apresentam-se os Critérios de Avaliação de Impacte considerados no descritor 

ruído. 

 

Termos Impacte Critérios 

Sentido 
Positivo 
Negativo 

Lden (RACE) < Lden (RASE) 
Lden (RACE) ≥ Lden (RASE) 

Carácter 
Direto 

Indireto 
Origem (construção e exploração) na infraestrutura em apreço 

Modificação de tráfego (construção e exploração) em vias existentes 

Ocorrência 
Certa 

Provável 
Incerta 

No componente ruído, dadas as incertezas das previsões consideram-se 
os impactes como Prováveis 

Amplitude 
Geográfica 

Local 
Concelhio 
Regional 

No componente ruído consideram-se os impactes como locais 

Reversibilidade 
Reversível 
Irreversível 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Grau de 
Confiança 

Certo 
Incerto 

Fase de Exploração 
Fase de Construção 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 
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Termos Impacte Critérios 

Magnitude 
(Impactes 
Negativos) 

Reduzida 
Moderada 

Elevada 

Lden (RASE) ≤ Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 6 dB 
Lden (RASE) + 6 dB < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 12 dB 

Lden (RACE) > Lden (RASE) + 12 dB 

Significância 
Pouco significativo 

Significativo 
Muito significativo 

Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao Projeto 
Não cumpre limites legais, devido ao Projeto em apreço 

Não cumpre limites legais pelo menos em 10 dB, devido ao Projeto 

Efeito 
Sinergético 

Não 
Sim 

No componente ruído consideram-se que não ocorrem efeitos 
sinergéticos 

RACE: Ruído Ambiente Com Projeto. 
RASE: Ruído Ambiente Sem Projeto 

 

 Quadro 6.9 1 – Critérios de Avaliação de impacte na componente ruído 

6.9.2 – Fase de Construção 

A fase de construção em termos de ampliação propriamente dita da STOLT SEA FARM refere-se 

construção do edifício e tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas 

temporárias caraterísticas das fases de construção, destacando-se a utilização de maquinaria e 

circulação de camiões. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a existência de 

um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com 

rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis sonoros associados, 

tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso 

no exterior. 

Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 Fontes sonoras pontuais; 

 Um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

 Os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 

de novembro. 

 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 
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Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo carregadora, 
empilhadores em consola c/ motor de 

combustão, gruas móveis, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-

acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

 Quadro 6.9.2 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de 
construção ou desativação) 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente.  

De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e 

segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível 

sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações 

extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço os recetores sensíveis existentes na envolvente do projeto de ampliação localizam-

se a mais de 150 metros da área de ampliação, pelo que não é provável que o Ruído Ambiente nestes 

Recetores Sensíveis possa variar significativamente devido às atividades características destas fases. 

6.9.2.1 – Vias de Acesso 

Durante a fase de construção o tráfego rodoviário associado será reduzido, constituído essencialmente 

de veículos ligeiros para transporte de trabalhadores, de material e equipamentos, e pontualmente 

por veículos pesados de transporte. O percurso dos veículos será através das rodovias existentes pela 
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zona periférica da localidade da Praia da Tocha, pelo que em termos médios diários prospetiva-se que 

o tráfego afeto à fase de construção não altere significativamente os níveis sonoros da envolvente das 

rodovias por onde circulará. 

6.9.2.2 - Impactes Ambientais na Fase de Construção 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se, para a fase de construção, e admitindo uma 

adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária): 

 Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Temporários, Locais e Pouco Significativos 

em todos os recetores sensíveis envolventes à área de intervenção; 

 Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos 

Recetores Sensíveis que se encontram mais próximos da área de intervenção ou dos seus 

acessos. 

6.9.3 – Fase de Exploração 

Com o objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente mais afetados pelo 

ruído associado à ampliação da STOLT SEA FARM, foi desenvolvido um modelo de simulação acústica 

3D, com recurso ao software CadnaA. 

O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam 

determinados, mediante os métodos de cálculo definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” 

entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando 

os vários parâmetros com influência, nomeadamente a topografia e os obstáculos, o tipo de solo e as 

condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros em 

recetores específicos, ou a análise global, mediante mapas de ruído. 

Foi utilizada a cartografia 3D do terreno, pelo que estão aí minimizadas as incertezas extrínsecas da 

modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do software CadnaA, que correspondem a 

um valor mediano de cerca de 1 dB, de acordo com diversos estudos já efetuados. 

Na figura seguinte apresenta-se o aspeto 3D do modelo desenvolvido. 



 

 

 
 

  
 

272 
 

 
Figura 6.9.1 – Ilustração do modelo 3D de simulação acústica desenvolvido 

Para a modelação das fontes sonoras associadas ao projeto foram usados os métodos de cálculo 

recomendados pelo Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que fez a transposição da Diretiva 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2002). 

Neste sentido, dadas as especificidades do projeto e a informação obtida in situ, as fontes sonoras a 

modelar correspondem a fontes ruidosas do tipo industrial, pelo que foi utilizado o método de cálculo 

ISO 9613-2. 

Relativamente ao tráfego rodoviário afeto ao complexo, é estimada a deslocação média de 18 veículos 

ligeiros no período diurno, associados ao transporte dos funcionários em viatura própria. Prevê-se 

ainda a deslocação de média de 2 veículos pesados por semana, associados ao transporte de matéria-

prima e da produção gerada. 

De referir que associado à ampliação será ainda alterado o atual acesso rodoviário, deixando de passar 

no interior da Praia da Tocha, e passando a fazer-se por um arruamento mais periférico, cuja 

envolvente tem atualmente apenas algumas habitações em construção ou habitações utilizadas em 

período de férias. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de 

apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida 

em outros estudos já desenvolvidos, e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), afigurou-se adequado efetuar as seguintes atribuições aos parâmetros de 

cálculo/apresentação, que se apresentam no quadro seguinte. 
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Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2ª ordem 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 

Ruído industrial / Fontes Fixas 
ISO 9613-2. 

Absorção do solo 
α = 0,6 (dada prevalência de solos 
semipermeáveis) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 17 ºC 

Humidade relativa média anual 70 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 5X5 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído 
nos recetores 

Distância recetor-fachada 2 metros 

Altura acima do solo 1,5 metros acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

Quadro 6.9.3 – Configurações de cálculo utilizados na modelação 

Para as fontes modeladas foi considerada a emissão sonora obtida in situ, e para o edifício referente à 

ampliação (a que o presente estudo se refere) foi considerada a potência sonora do atual edifício de 

quarentena do pregado.  

Na figura seguinte ilustram-se as medições realizadas para obtenção da potência sonora das várias 

fontes atuais da STOLT SEA FARM. 

  

Figura 6.9.2 – Apontamento fotográfico da caraterização das fontes sonoras existentes 
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No quadro seguinte apresenta-se as caraterísticas das fontes sonoras consideradas na modelação, e 

sendo potência sonora individual obtida através dos resultados obtidos nas medições in situ, e 

devidamente ajustada á localização e altura da fonte. 

 

Identificação do Equipamento 
Ruidoso 

Regime de Emissão 
Nível de Potência 

Sonora [dB(A)/m2] 
Tipo de fonte e altura (m) 

Edifício Quarentena Continuo (24 h/dia) 39 
Fonte Vertical em área com 

altura de 7 m 

Tanque de distribuição de água 
e estação de produção de 

ozono 
Continuo (24 h/dia) 64 

2 Fontes pontuais com altura de 
3 m 

Tanques de engorda Continuo (24 h/dia) 57 
Fonte Vertical em área com 

altura de 1 m 

Edifício Ampliação Continuo (24 h/dia) 39 
Fonte Vertical em área com 

altura de 11,85 m 

Quadro 6.9.4 – Caraterísticas das fontes sonoras consideradas na modelação 

6.9.3.1 - Níveis Sonoros Prospetivados 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do projeto, na fachada e piso mais 

desfavorável dos Recetores identificados (R01 a R07), que se localizam na ilustração seguinte. 
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Figura 6.9.3 – Localização dos recetores analisados, localizados na envolvente da STOLT SEA FARM 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de cada Ponto de 

Medição, os resultados previsionais associados ao Ruído Particular e ao Ruído Ambiente prospetivado 

(soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular), Valor de Emergência (diferença entre 

Ruído Ambiente e Ruído de Referência) e Magnitude de Impacte (I - diferença entre Ruído Ambiente 

e Ruído de Referência para Lden). 

De notar neste caso particular, o ruído do atual estado de laboração (na ausência de ampliação) faz 

parte do ruído de referência (pois a infraestrutura da STOLT SEA FARM é anterior à existência dos 

recetores atualmente existentes na sua envolvente) e que se encontra caraterizado no Ruído Ambiente 

medido in situ, pelo que a situação decorrente da ampliação corresponde à soma energética dos 

respetivos níveis de ruído particular, com os níveis sonoros de referência. 

Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à 

unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação com o objetivo de prospetivar os 

níveis sonoros nos recetores potencialmente afetados pelo ruído associado à Unidade Industrial. 
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Recetores 

/ Ponto 

medição 

Ruído de Referência 

(medições in situ) 

Ruído Particular 

(ampliação) 

Ruído Ambiente 

(pós ampliação) 

Valor de 

Emergência 
I 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R01 / 

Ponto 1 
53 53 53 59 19 19 20 26 53 53 53 59 0 0 0 0 

R02 / 

Ponto 1 
53 53 53 59 20 20 21 27 53 53 53 59 0 0 0 0 

R03 / 

Ponto 1 
53 53 53 59 20 20 21 27 53 53 53 59 0 0 0 0 

R04 / 

Ponto 2 
48 47 47 53 20 21 21 27 48 47 47 53 0 0 0 0 

R05 / 

Ponto 2 
48 47 47 53 21 22 22 28 48 47 47 53 0 0 0 0 

R06 / 

Ponto 2 
48 47 47 53 24 25 25 31 48 47 47 53 0 0 0 0 

R07 / 

Ponto 2 
48 47 47 53 25 25 25 32 48 47 47 53 0 0 0 0 

I: Magnitude de Impacte 

 Quadro 6.9.5 – Níveis sonoros de Ruído Residual, Ruído Particular e Ruído Ambiente nos recetores 
avaliados 

De acordo com o quadro anterior, considerando a emissão sonora de forma majorativa associada à 

ampliação da STOLT SEA FARM, prospetiva-se para a situação futura por parte do ruído particular 

associado à infraestrutura em análise, o cumprimento cabal dos limites legais junto de todos os 

recetores localizados na sua envolvente – R01 a R07 – classificados como zona mistas [artigo 13º do  

Decreto-Lei 9/2007: d Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)]. 

Relativamente ao Critério de Incomodidade, estima-se que respetivos os limites (artigo 13º do 

Decreto-Lei 9/2007: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e Ln ≤ 3 dB, decorrente do 

funcionamento constante da infraestrutura), venha a ser cumpridos em todos os Recetores sensíveis 

localizados na área de influência acústica do projeto de ampliação. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da STOLT SEA FARM, foram 

calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo, para os indicadores Lden e Ln, para 

o Projeto de Ampliação, e para a situação pós ampliação da STOLT SEA FARM, cujos resultados se 

apresentam no Anexo 8. 

6.9.3.2 - Vias de Acesso 

Na fase de exploração o tráfego rodoviário afeto ao complexo em termos médios será reduzido, sendo 

estimada a deslocação de 38 veículos ligeiros no período diurno, associados ao transporte dos 

funcionários em viatura própria, e a deslocação de média de 5 veículos pesados por semana, 

associados ao transporte de matéria-prima e da produção gerada. 
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O acesso atual à STOLT SEA FARM é efetuado pelas ruas interiores da localidade da Praia da Tocha, e 

associada ao projeto de ampliação, será efetuada uma ligação à rua mais periférica da povoação, cuja 

envolvente tem essencialmente habitações com ocupação sazonal no período de férias. 

Neste contexto, em termos médios diários prospetiva-se que o tráfego afeto à unidade não altere 

significativamente os níveis sonoros quer da envolvente das rodovias por onde circulava, quer por 

onde passará a circular. 

6.9.3.3 - Impactes Ambientais na Fase de Exploração 

De acordo com critérios estabelecidos, os resultados obtidos (de forma majorativa do funcionamento 

da STOLT SEA FARM) e com o explicitado anteriormente, prevêem-se, para a fase de exploração os 

seguintes impactes, para todos os recetores sensíveis avaliados (R01 a R07): 

 Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Locais, de Magnitude reduzida e 

Pouco Significativos. 

Importa referir ainda, que junto dos recetores sensíveis localizados nas ruas interiores da Praia da 

Tocha, por onde era efetuado o acesso rodoviário são esperados impactes positivos, decorrentes da 

alteração do acesso rodoviário que passará a ser efetuado por uma rua mais periférica da povoação, 

com menor ocupação sensível na envolvente. 

6.9.4 – Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação dos edifícios associados à 

laboração, e de forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm 

associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias caraterísticas destas 

fases, destacando-se a utilização de maquinaria e circulação de veículos pesados. 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se, para a fase de desativação, e admitindo uma 

adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja necessária): 

 Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Temporários, Locais e Pouco Significativos 

em todos os recetores sensíveis envolventes à área de intervenção; 

 Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos 

Recetores Sensíveis que se encontram mais próximos da área de intervenção ou dos seus 

acessos. 

6.9.5 – Impactes Cumulativos 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na área 

de influência acústica da STOLT SEA FARM, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, 

para além das fontes existentes atualmente. 

Dado que o perímetro urbano da Praia da Tocha se encontra vocacionado para construção 

habitacional, e que a sua envolvente está classificada na Planta de Ordenamento do PDM de 

Cantanhede como Áreas Florestais de Conservação ou como Espaços Naturais, é previsível que a 
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ocupação do solo no futuro venha a ser muito semelhante ao atualmente existentes, e que não 

venham a existir novas fontes de ruído significativas. 

Assim, é previsível que os níveis sonoros no futuro devam assumir valores semelhantes aos atuais, ou 

sejam compatíveis com os limites legais aplicáveis, pelo que os impactes resultantes esperados são: 

Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Locais, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos. 

Da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização acústica dos recetores com 

sensibilidade ao ruído existentes na área de potencial influência acústica do projeto de ampliação da 

STOLT SEA FARM verificou-se os recetores envolventes são habitações, maioritariamente com 

ocupação sazonal, e cuja construção ocorreu significativamente depois da instalação que atualmente 

se encontra a funcionar. 

O respetivo ambiente sonoro atual varia entre o pouco e o moderadamente perturbado, sendo as 

principais fontes de ruído o ruído operacional da instalação atual, o ruído característico da ondulação 

marítima e da interação do vento com o pinhal envolvente, e o tráfego rodoviário esporádico.  

A emissão sonora relevante para o exterior do edifico a que se refere a ampliação, será pouco 

expressivo, e não se prospetiva que se venha traduzir no acréscimo dos níveis sonoros existentes junto 

dos recetores mais próximos. 

Relativamente à fase de exploração pós ampliação (instalação atual e novo edifício a construir), 

prospetiva-se que o impacte ambiental no ambiente sonoro dos recetores sensíveis mais próximos 

seja não significativo, e cumpra os respetivos limites legais. 

6.9.6 – Medidas de Minimização 

Para a fase de construção ou desativação, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem 

atividades junto a Escolas ou Hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou 

junto a Habitações, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as 

atividades tiverem duração superior a 30 dias (Artigo 14.º e 15.º do Decreto-Lei 9/2007). 

Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, 

quando se prevê a ultrapassagem dos critérios legais de exposição máxima (artigo 11.º do RGR) ou do 

critério de incomodidade (Artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007). 

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes 

Significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de 

ruído específica, ainda que se abordem em seguida alguns aspetos julgados relevantes relativamente 

às Medidas de Minimização, no sentido de garantir o efetivo cumprimento dos requisitos legais. 

Assim, nas fases de construção, desativação e exploração deverão ser verificadas as Medidas de 

Minimização Gerais estabelecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, de onde se destacam as 

seguintes Medidas no âmbito do ambiente sonoro: 
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 31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. 

 32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

 33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

 39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído. 

Recomenda-se ainda que a localização do estaleiro seja o mais afastada possível dos recetores 

sensíveis existentes. 

6.9.7 – Monitorização  

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes 

Significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica da 

STOLT SEA FARM, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer plano de monitorização 

de ruído. 

Caso existam reclamações, o que não se prospetiva, deverá ser definido um plano de monitorização 

especifico e efetuadas medições junto do recetor reclamante
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6.10 – SOCIO-ECONOMIA 

6.10.1 – Metodologia 

Após a análise da situação atual, é possível, admitindo que qualquer projeto tem 

consequências/impactes positivos e negativos sobre o meio social e económico em que se irá 

implantar, proceder à identificação e avaliação dos impactes na socio - economia, decorrentes da 

ampliação das instalações da SOLT SEA FARM (SSF). 

A importância deste capítulo reside no facto de possibilitar o conhecimento atempado de possíveis 

alterações, mais ou menos significativas, positivas ou negativas, que permitam o estabelecimento de 

um programa de medidas de prevenção e minimização adequadas. Deste modo, será possível eliminar 

ou reduzir impactes negativos e maximizar os impactes positivos resultantes da concretização do 

projeto. 

A identificação e avaliação de impactes neste domínio revela-se de alguma dificuldade, sobretudo a 

médio/longo prazo, já que uma análise prospetiva do comportamento das variáveis socioeconómicas 

reveste-se de grande variabilidade e indeterminação. A análise que se segue será necessariamente de 

carácter qualitativo uma vez que é praticamente impossível fazer uma avaliação quantitativa com 

algum rigor da evolução das variáveis socioeconómicas. 

A análise dos impactes contempla as fases de construção, exploração deste projeto, já que os impactes 

terão características distintas nestas fases. De um modo geral, à fase de construção, estão associados 

impactes maioritariamente negativos de carácter temporário e diretos, enquanto à fase de exploração 

estão associados impactes de carácter permanente e maioritariamente positivos em termos 

socioeconómicos. 

6.10.2 – Identificação, Previsão e Avaliação de Impactes 

6.10.2.1 - Fase de Construção 

As instalações atuais da SSF localizam-se numa parcela de topografia praticamente plana com uma 

área de 234.998,40 m², ocupando as instalações atualmente existentes 13.008,37 m², o que equivale 

a 5,5 % da área total da parcela. 

A ampliação prevista das instalações da SSF pretende dotar a unidade da Tocha de condições ótimas 

para a produção de 450 toneladas de linguado por ano. 

A produção de linguado exige condições diferentes das do pregado, pelo que a ampliação trata-se 

efetivamente da instalação de um processo produtivo novo e independente do processo de produção 

do pregado, embora se venham retirar muitas sinergias logísticas e administrativas desta situação. 

A produção do linguado será realizada dentro de um edifício de três pisos a construir para o efeito. 

As instalações existentes juntamente com as novas instalações a construir ocuparão 9,9 % da área da 

parcela. 
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A edificação projetada desenvolve-se em três pisos, rés-do-chão, primeiro piso e segundo piso, com 

121,02 m de comprimento e uma largura total de 75 m e com uma altura de 14,93 m, o que resulta 

numa superfície total e construção de 23.340 m2. A área de implantação é 6.951m². 

Em cada piso integra os tanques necessários ao desenvolvimento de cada fase. No piso superior 

localizam-se os tanques para a fase quarentena, no piso intermédio os tanques para a fase de pré 

engorda e no piso térreo os tanques de engorda. Anexo ao piso térreo existirá uma área para e outras 

valências necessárias, tais com o sistema de tratamento biológico, quadros elétricos, sistema de 

recirculação. 

Na fase de construção, os impactes mais significativos são negativos e têm uma incidência 

predominantemente local, direta, temporária e reversível, decorrendo dos trabalhos de construção 

das várias ações associadas à ampliação das instalações da SSF e das perturbações que lhes estão 

associadas, destacando-se as seguintes: 

 Instalação de estaleiro; 

 Demolição dos edifícios e estruturas localizadas na área prevista para implantação dos novos 

edifícios; 

 Movimento de terras na regularização e nivelamento da plataforma para instalação dos novos 

edifícios (prevê-se um volume de terras sobrantes de cerca 5.800 m3); 

 Execução das estruturas em betão das áreas de construção previstas, incluindo as respetivas 

fundações. 

 Execução de pavimentos, 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 infraestruturas, ou seja, águas, esgotos, águas pluviais, elétricas, 

telefónicas, gás, incêndios e restantes; 

Montagem dos diferentes equipamentos de produção e sua interligação às redes de infraestruturas. 

A fase de construção irá ter início em 2017, com uma duração de cerca de 12 meses, na condição de 

estarem previamente aprovadas as fases sequentes ao procedimento de AIA. 

Os impactes positivos estão associados à contratação temporária de trabalhadores e à dinamização 

das atividades económicas associadas à ampliação das instalações da SSF. 

Considera-se que, de uma forma geral, para projetos com características idênticas àquele em análise, 

os principais efeitos, a nível socioeconómico, decorrentes da sua implantação, são as alterações na 

qualidade do ambiente para as populações mais próximas, afetação de serviços e infraestruturas, 

alterações na acessibilidade e nas condições de circulação, afetação de parcelas com outros usos, 

surgimento de novas atividades e as alterações ao nível da economia e emprego. 

A análise que se segue avalia, até que ponto, e em que medida, o projeto em análise pode interferir 

com cada uma destas componentes. 
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6.10.2.1.1 - Alterações na Qualidade do Ambiente para as Populações mais Próximas 

Os impactes mais importantes sobre a componente social e económica, ao nível local, encontram-se 

sobretudo associados aos incómodos causados pelas atividades de construção (por exemplo, o 

funcionamento e deslocação de máquinas pesadas), geralmente responsáveis por marcadas alterações 

na qualidade ambiental – em contexto de emissão de poeiras, vibrações e ruído. 

Neste aspeto os impactes negativos mais relevantes são os que se referem ao aumento das emissões 

de ruído para o exterior da área das instalações da SSF e aumento dos níveis de poeiras e de outros 

poluentes atmosféricos resultantes das atividades de construção e da circulação de veículos e 

equipamento de obra, situação que é objeto de análise mais detalhada no âmbito dos descritores 

ambiente sonoro e qualidade do ar. 

Os recetores em causa referem-se aos moradores das habitações mais próximas da área em estudo, 

assinaladas na figura seguinte, e conforme fotografias que se apresentam também de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10.1– Localização das situações/recetores mais sensíveis às alterações na qualidade do 
ambiente 

Os edifícios em questão, com exceção de um conjunto de 5 prédios de 3 pisos (ver fotografias 1 e 2), 

correspondem a moradias unifamiliares de 2 pisos. Além do uso habitacional, não existem edifícios 

com outras funções (comercio, serviços, outras) na envolvente imediata da área em estudo 
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Estima-se que os impactes na qualidade do ar e no ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis 

localizados nas proximidades sejam pouco significativos (caso sejam adotadas as devidas medidas de 

minimização), em consequência da dimensão da área a ocupar e da distância a que estes se localizam 

das fontes emissoras (> 50m). 

Ao referido acresce o facto de quase todos os edifícios na proximidade das instalações da SSF 

constituírem habitações secundárias e como tal terem um uso sazonal associado ao período de férias 

(por norma coincidente com a época de Verão) ou de fim-de-semana. Desta forma ao longo de quase 

todo o período de duração da obra a maior parte destas habitações não estarão ocupadas, pelo que 

os potenciais impactes não se farão sentir. Apenas no Verão, e sobretudo no mês de agosto, os 

impactes poderão fazer-se sentir, ainda assim, de uma forma pouco significativa a significativa. 

Na fase de construção, os impactes gerados são de natureza negativa, temporários e reversíveis. 

   

Fotografias 1 e 2 – Vista sobre os prédios de 3 pisos com maior proximidade às instalações da SSF 

 

   

Fotografias 3 e 4 – Moradias de dois pisos, em banda, a sudoeste das instalações da SSF 
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Fotografias 5 e 6 – Moradias de dois pisos, geminadas, a sul das instalações da SSF 

6.10.2.1.2 - Afetação de Serviços e Infraestruturas 

A maior parte das infraestruturas localizadas na área das instalações da SSF nomeadamente a rede de 

esgotos, águas pluviais, elétrica, telefónica, gás, incêndios, e restantes, pertencem à rede de 

abastecimento público. 

 Abastecimento de água 

A água para consumo humano será fornecida pela rede pública de abastecimento e a água salgada 

para as instalações de aquicultura será fornecida pelo sistema de captação atual constituído por 13 

furos de captação localizados na praia da Tocha e bombas de elevação do caudal captado, conforme 

descrito no capítulo 4, sendo o caudal licenciado de captação (8 400 000 m3) muito superior às 

necessidades das instalações ampliadas (6 802 512 m3). 

 Águas pluviais e residuais 

Em oposição ao processo de produção de pregado, na produção do linguado o volume de águas 

residuais gerado é muito reduzido, devido ao facto de se tratar de um processo em circuito fechado. 

O processo propriamente dito não gera efluente. Os efluentes gerados são devidos às atividades 

relacionadas com as lavagens das instalações e com a água de lavagem do biofiltros.  

No que se refere às águas residuais domésticas, o caudal médio diário é estimado com base no número 

total de trabalhadores atuais e previstos, e numa capitação de 100 l/ trabalhador / dia, o que dá um 

valor total de 2800 l/ dia. 

As águas residuais domésticas serão ligadas à rede pública da CM Cantanhede, enquanto as águas 

industriais serão ligadas à ETAR da SSF. 

Instalações elétricas 

No que se refere ao fornecimento de eletricidade, será necessário o serviço de um novo 

transformador, que será instalado e ligado à rede existente. 

Importa referir que, no caso de interferência com infraestruturas de uso público (corte, desvio ou 

ligação às mesmas), esta situação não deverá implicar o corte no fornecimento desse mesmo serviço 
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à população ou, em caso de extrema necessidade, deverá ser num período reduzido ao mínimo 

possível. 

Na fase seguinte de Projeto de Execução, em colaboração com as entidades proprietárias de redes de 

infraestruturas situadas na área em estudo, deverão ser identificadas e caraterizadas as infraestruturas 

que são intercetadas pelo projeto e apresentados projetos para a reposição dos serviços. 

Estes projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com as especificações e diretivas de conteúdo das 

entidades afetadas e apresentados de forma autónoma para permitirem o seu licenciamento junto 

destas. 

6.10.2.1.3 - Acessibilidades e Condições de Circulação 

A análise de impactes na fase de construção, no que respeita à acessibilidade (interferência com 

estradas ou caminhos públicos), permite concluir que, apesar de se tratar de um empreendimento que 

se irá implantar numa propriedade privada, os trabalhos de construção implicam a circulação de 

diversos veículos e máquinas em estradas e arruamentos públicos, pelo que serão expectáveis 

perturbações nas condições de acessibilidade. 

Na figura seguinte estão assinalados os possíveis percursos a realizar pelos veículos afetos à obra 

provenientes do exterior. 

Conforme se pode observar o percurso será realizado a partir da ER335-1, acedendo depois à Rua do 

Norte e continuando por esta rua até à rotunda, já no interior da malha urbana. Aqui poderá voltar-se 

à direita e continuar pelo percurso assinalado a azul, ou virar na Rua 12, retomando depois a Rua do 

Norte até junto à entrada das instalações da SSF (percurso assinalado a vermelho). 

No entanto, qualquer um dos possíveis percursos realiza-se em arruamentos urbanos, 

correspondendo, no geral, a ruas de sentido único ladeadas de ambos os lados por moradias em banda, 

ou geminadas, conforme se pode observar na Figura 6.10.2 e fotografias 7 e 8.  
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Figura 6.10.2 – Possíveis percursos dos veículos afetos à obra 

A circulação de veículos e máquinas ao longo destas ruas poderá causar um agravamento das 

condições de circulação, sobretudo nos meses de verão em que o número de carros em circulação, ou 

estacionados nas ruas, aumenta significativamente. 

  

Fotografias 7 e 8 – Rua do Norte (vista para sul) e Rua com nome desconhecido 

8 
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Ao aumento do tráfego de veículos poderá estar associada, em maior ou menor grau, a deterioração 

do pavimento dos arruamentos referidos anteriormente, bem como o aumento do risco de acidentes 

rodoviários, sobretudo no período de Verão, quando o volume de tráfego é bastante mais significativo. 

Caso não sejam adotadas as medidas de minimização adequadas (referidas no capítulo 6.10.3), dadas 

as características dos arruamentos em causa, considera-se que o impacte será significativo. Com a 

adoção das devidas medidas de minimização a significância do impacte será reduzida, classificando-se 

os impactes como pouco significativos a significativos. 

No que se refere às acessibilidades importa referir que, no âmbito do Plano de Urbanização da Praia 

da Tocha está prevista a construção de um novo arruamento, da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Cantanhede (ver Figura 6.10 3).  

 

Figura 6.10.3 – Extrato da Planta de Zonamento do Plano de Urbanização da Praia da Tocha 

A partir de uma nova rotunda com a ER335-1, a implantar na entrada da Praia da Tocha, está prevista 

a construção de um novo arruamento, que irá contornar esta povoação por nascente e que contribuirá 

para melhorar a distribuição e fluidez do tráfego, bem como circunscrever o solo urbano. 

Caso a abertura ao tráfego deste novo arruamento se concretize antes do início da fase de construção, 

irá permitir a circulação dos veículos afetos à obra por esta via, sem interferências com os arruamentos 
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referidos anteriormente, o que resultaria em impactes pouco significativos para as acessibilidades e 

condições de circulação. 

Face ao referido anteriormente, pode concluir-se que está garantida a manutenção das acessibilidades 

já existentes na área em estudo, pelo que os impactes na fase de construção serão significativos (caso 

os veículos afetos à obra circulem pelos arruamentos urbanos referidos) a pouco significativos (caso a 

circulação seja efetuada através do novo eixo rodoviário previsto no PU), de natureza negativa, 

temporários e reversíveis, inclusive nas condições de circulação, tal como descrito anteriormente. 

6.10.2.1.4 - Afetação de Parcelas com Outros Usos 

Tal como referido anteriormente, as novas instalações irão implantar-se dentro do espaço já afeto 

atualmente à atividade de aquicultura da SSF, sendo para tal necessário concretizar a demolição do 

antigo edifício de produção de salmão e do atual parque de resíduos. 

Não haverá, assim, lugar à ocupação de novas parcelas com outros usos (agrícola ou florestal) uma vez 

que a maior parte da área a intervencionar encontra-se já atualmente pavimentada e com edificações 

(Fotografia 9). A restante área apresenta vegetação herbácea sem interesse. 

 

Fotografia 9 – Edifícios atualmente existentes no local de implantação do novo edifício 

 

6.10.2.1.5 - Surgimento de Outras Atividades 

Na fase de construção este efeito será sentido apenas ao nível da procura de serviços quer pelos 

trabalhadores envolvidos, quer pela atividade em causa, podendo existir um recurso acrescido ao 

comércio e serviços locais, sobretudo na área da restauração e alojamento. Este impacte poderá ser 

significativo, pois apesar de temporário (circunscrito à fase de construção), está associado a um n.º de 

indivíduos (85 postos de trabalho temporários, no máximo) que, para a dimensão do aglomerado da 

Praia da Tocha, poderá ser significativo. 

6.10.2.1.6 - Economia e Emprego 
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Na fase de construção este efeito poderá manifestar-se na procura de mão-de-obra local, por parte 

das empresas responsáveis pelas diferentes atividades de construção, ou de outras subsidiárias, 

embora haja também a possibilidade de esta ser constituída por indivíduos oriundos do exterior. 

Ressalve-se que a maximização dos impactes positivos, resultantes da existência da obra, implica o 

recurso a trabalhadores residentes na área de influência do projeto. 

Uma vez que se manterão as unidades económicas existentes, não se prevê redução, deslocamento 

ou transferência de população ativa. 

Prevê-se que o investimento irá criar entre 65 e 85 postos de trabalho temporários, na fase de 

construção, pelo que contribuirá também por essa via para a revitalização do tecido empresarial, 

designadamente na freguesia da Tocha e no concelho de Cantanhede. 

6.10.2.2 - Fase de Exploração 

Desde o início dos anos 90 a produção aquícola aumentou de 4.457 toneladas em 1990, para 10.317 

toneladas em 2012. 

No período considerado verificou-se o aumento da diversificação da produção. Enquanto em 1990 a 

produção se limitava a duas espécies, truta e amêijoa, em 2012 verificam-se produções significativas 

de várias espécies quer de peixes, quer de bivalves, destacando-se a produção de pregado com 4,4 mil 

toneladas. 

Tal como já havia sido referido no capítulo da situação de referência, a produção aquícola em valor 

alcançou, em 2012, cerca de 54 milhões de euros, sendo a região Centro a mais representativa, com 

um valor de produção de 25 milhões de euros. 

Sendo Portugal um país com uma elevada capitação no consumo de pescado, a limitada produção 

nacional obriga a volumes muito elevados de importações para satisfazer o consumo nacional. A 

produção aquícola também não tem sido suficiente para minorar o saldo negativo da balança 

comercial dos produtos da pesca. 

Apesar do saldo externo negativo dos produtos da pesca se ter reduzido ligeiramente, verificou-se um 

aumento significativo das importações de pescado, embora compensado pelo aumento das 

exportações.  

De acordo com o referido no Plano Estratégico para a Aquicultura Portuguesa 2014-2020 «A 

aquicultura é um setor económico cujas potencialidades devem ser valorizadas tanto em termos 

económicos como sociais, podendo dar um contributo positivo para a criação ou manutenção de postos 

de trabalho a nível local ou regional, quer na operação direta, quer na cadeia de valor, contribuindo 

para o aproveitamento dos recursos endógenos.» 

Ainda de acordo com o referido Plano, o objetivo estratégico nacional para o período de 2014-2020 

visa: «Aumentar e diversificar a oferta de produtos da aquicultura nacional, tendo por base princípios 

de sustentabilidade, qualidade e segurança alimentar, para satisfazer as necessidades de consumo e 

contribuir para o desenvolvimento local e para o fomento do emprego.» 
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O setor da aquicultura foi objeto, no período de 2007-2013, de apoio público ao investimento que 

ultrapassou os 40 milhões de euros, com um potencial produtivo capaz de mais do que duplicar a 

produção atual, especialmente de bivalves. 

Os fundos a disponibilizar no âmbito do FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 

para o período de 2014-2020, virão potenciar a continuação da realização de investimentos produtivos 

no reforço da produção aquícola e noutros domínios que também contribuam para ultrapassar alguns 

dos estrangulamentos do setor, nomeadamente ao nível do associativismo, do desenvolvimento do 

conhecimento técnico e científico, e da qualidade e segurança do produto final. 

No Programa Operacional Regional do Centro 2020 existe um eixo dedicado à competitividade e 

internacionalização da Economia Regional, que tem como principal objetivo o reforço da 

competitividade das pequenas e médias empresas e dos setores agrícola, das pescas e da aquicultura. 

No que se refere ao grupo SSF, o mesmo produz desde há trinta anos espécies de peixe plano de alto 

valor comercial. Atualmente, a empresa centra a sua atenção na criação de pregado, linguado e 

esturjão (para carne e caviar), sendo líder mundial na produção destas espécies. 

O grupo SSF detém controlo de todo o ciclo de produção, desde os reprodutores, passando pela 

reprodução, engorda, processamento e comercialização. 

Em 1993, posicionou-se como líder mundial na produção de pregado, posição que ainda mantém. Em 

2005 atingiu um volume de vendas superior às 4.000 toneladas ano. Em 2012 com a aquisição da 

empresa Aquidouro SL atingiu um volume de vendas superior às 5.400 toneladas ano.  

A SSF pretende atingir nos próximos dois anos (2017), uma capacidade produtiva de 1.250 toneladas 

ano de linguado e em 2019 atingir as 1.700 toneladas ano. Pretendendo crescer ao longo dos próximos 

anos, até atingir uma produção anual de 4.000 toneladas. Durante os últimos 10 anos, a SSF, nos 

mercados onde pretende vir a vender o linguado, comercializou 4 mil toneladas ano de pregado fresco.  

A SSF pretende vender a sua produção de linguado nos mercados geográficos e aos clientes que 

tradicionalmente consomem linguado proveniente da pesca, principalmente na Europa e nos Estados 

Unidos. Com base na evolução da distribuição do pregado fresco durante os últimos anos, calcula 

vender cerca de 50% da sua produção em Espanha e os outros 50% na Europa e Estados Unidos.  

Importa referir que a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI) deliberou reconhecer ao 

projeto em análise o estatuto de Potencial Interesse Nacional (PIN), nos termos do Decreto-lei n.º 

154/2013, de 5 de novembro (PIN 227-STOLT), conforme se pode verificar através de cópia do ofício 

da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE (AICEP) apresentada no Anexo 1. 

A fundamentação para esta decisão deve-se ao facto deste projeto dar cumprimento aos requisitos 

cumulativos de elegibilidade constantes do n.º 1 do artigo 5.º, em articulação com o disposto no n.º 3 

do artigo 6.º do referido Decreto-lei, referindo-se, entre alguns dos aspetos mencionados no ofício da 

AICEP, os seguintes: 

- A comprovada viabilidade económica e financeira do modelo projetado, avaliada face às 

caraterísticas específicas da atividade a desenvolver; 
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- A verificação de impacte positivo em quatro dos sete domínios de avaliação da alínea d) do n.º1 

do artigo5.º, nomeadamente por se ter considerado que o projeto visa a instalação de uma base 

produtiva com forte incorporação nacional e criadora de valor acrescentado bruto (subalínea i); 

que se insere nas estratégias de especialização inteligente da região e que contribui para a 

dinamização dum território de baixa densidade económica (subalínea iv); que contribui 

positivamente no balanço económico nacional, através do aumento das exportações e redução 

de importações (subalínea v); e que deverá vir a provocar um efeito de arrastamento em 

atividades a montante e a jusante (com maior efeito na primeira), particularmente em pequenas 

e médias empresas (subalínea vii); 

- Finalmente, embora não atingindo os montantes mínimos de investimento e de criação de 

postos de trabalho diretos estabelecidos no n.º1 do supracitado artigo 6.º, as características do 

projeto, designadamente, a sua vocação exportadora, traduzida por um mínimo de 50% do seu 

volume de negócios dirigido ao mercado internacional, bem como o facto de se tratar de 

produção relevante de bens e serviços transacionáveis fazem com que se considerem verificados 

dois dos requisitos enumerados no n.º3 do mesmo art.º 6.º, cumprindo assim os requisitos 

mínimos para reconhecimento excecional do estatuto PIN. 

6.10.2.2.1 - Economia e Emprego 

Durante a fase de exploração é importante referir-se que, com a ampliação das instalações da SSF, 

existirá uma melhoria na diversificação e qualificação da base económica regional, bem como um 

aumento da competitividade no setor da aquicultura. 

Deste modo, os impactes associados à fase de exploração, com o reforço e desenvolvimento, de forma 

sustentada e competitiva, de um dos setores estratégicos da região Centro, apresentam um carácter 

permanente. 

Os impactes socioeconómicos deste projeto na fase de exploração irão sentir-se a nível local (freguesia 

da Tocha e concelho de Cantanhede), regional e também nacional. 

As instalações atuais da SSF apresentam as caraterísticas adequadas para a instalação de uma unidade 

de produção de linguado, ao proporcionar a integração da maior parte das estruturas já existentes no 

sistema de produção do pregado, no processo de produção do linguado. 

Em termos de empregabilidade, atualmente, nas instalações da STOLT trabalham onze funcionários, 

incluindo o responsável pela unidade. 

Quanto ao regime de laboração, as instalações funcionam com um turno normal das 8 h às 17 h. Ao 

fim de semana dois funcionários asseguram a alimentação dos peixes. 

Do ponto de vista das atividades económicas e do emprego, registar-se-á um aumento de 18 novos 

postos de trabalho decorrente da ampliação das instalações da SSF. Estima-se ainda que sejam criados 

45 postos de trabalho indiretos de serviços associados. 

Um dos principais efeitos da criação de emprego será, para além da redução do desemprego, o 

acréscimo dos rendimentos de pessoas singulares e famílias. 
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Este impacte será positivo, direto e permanente e significativo, uma vez que o número de postos de 

trabalho a criar, direta e indiretamente, é relevante num contexto local/concelhio. A sua incidência 

territorial varia em função do local de recrutamento dos trabalhadores e da sua origem geográfica, 

pelo que a sua significância a nível local/concelhio será tanto maior quanto maior for o número de 

trabalhadores recrutados localmente. 

Por outro lado, no caso da mão-de-obra ser proveniente de áreas mais afastadas, há a referir o 

acréscimo, ainda que não seja significativo, da população presente na área de estudo (com uma 

população de 3.992 habitantes, em 2011, a freguesia da Tocha viria a sua população sofrer um 

incremento de apenas 1 %, caso os sete novos trabalhadores fossem provenientes do exterior). 

Para esta situação há também a referir o aumento do consumo de bens com efeitos positivos nos 

serviços locais principalmente de restauração e no comércio, principalmente alimentar. Este impacte 

será positivo e permanente, de significância variável, em função da estratégia de recrutamento da SSF, 

e do consequente acréscimo da população presente. 

O investimento previsto na construção das novas instalações é de cerca de 20 milhões de euros. 

Importa ainda destacar o facto de estar prevista formação específica, nomeadamente no domínio 

tecnológico associado a este projeto, para os trabalhadores. 

6.10.2.2.2 - Tráfego e Acessibilidades 

As instalações da SSF estão limitadas a sul pelo perímetro urbano da Praia da Tocha, implicando o 

acesso atual às mesmas o atravessamento de alguns arruamentos urbanos, tal como assinalado na 

Figura 6.10.2, com todos os constrangimentos, a nível de circulação e segurança rodoviária, que esta 

situação origina, sobretudo no que se refere ao tráfego de veículos pesados. 

Tal como já havia sido referido no capítulo das acessibilidades para a fase de obra, o PU da Praia da 

Tocha prevê a implantação de um novo eixo rodoviário que, além de contribuir para melhorar a 

distribuição do tráfego local, irá permitir um acesso mais direto às instalações da SSF, minimizando 

eventuais conflitos com o tráfego local. 

Efetivamente, com a proposta do PU, o tráfego de acesso ao interior da Praia da Tocha será melhor 

distribuído e serão significativamente melhoradas as condições de circulação e a fluidez do tráfego. 

O ordenamento do tráfego que este novo eixo irá permitir irá beneficiar as condições de circulação, 

bem como irá promover a proteção e valorização das áreas urbanas envolventes, considerando-se este 

aspeto como um impacte positivo. 

Importa ainda referir que as instalações da SSF dispõem atualmente de uma via de acesso pelo lado 

sudoeste, que estabelece comunicação com a rede viária de domínio público, nomeadamente com a 

Rua do Norte. 

Com a ampliação das instalações pretende-se criar um segundo acesso à parcela, pelo lado sul, bem 

como uma via dentro dos limites da mesma para fazer a ligação entre os novos edifícios a construir e 

a rede viária de domínio publico. 
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Este novo acesso permitirá uma ligação mais fácil e direta ao eixo viário previsto no PU da Praia da 

Tocha. 

Em termos de tráfego, e no que se refere aos veículos ligeiros, refere-se que todos os 11 funcionários 

acedem às instalações da STOLT em viatura própria. No futuro prevê-se que os 18 novos funcionários 

o façam da mesma forma. Assim, estima-se que seja gerado um tráfego de 29 veículos ligeiros entre 

as 8:30 h e as 9:00 h da manhã e o mesmo tráfego à hora de saída.  

 Veículos pesados  

Presentemente o tráfego de veículos pesado é devido a: 

̶ Transporte dos alevins e da expedição de pregado e linguado - 1 veículo pesado de 20 

toneladas/semana  

̶ Transporte de ração - 1 veículo pesado de 30 toneladas/mensal  

̶ Fornecimento de Oxigénio líquido - 2 veículos de 20 toneladas/mês  

̶ Fornecimento de gasóleo - 1 veículo/mês  

̶ Outros consumíveis – 1 veículo/mês  

Não se prevê o aumento significativo do número de veículos pesados (viagens), pois presentemente 

alguns não transportam 100% da capacidade de carga e que são os veículos de transporte de Alevins 

(veículo que realiza o maior percurso), veículo de consumíveis e veículo de gasóleo. Haverá um 

aumento do nº de viagens de veículos pesados devido ao transporte da ração, do oxigénio líquido e a 

da expedição de peixe.  

Face ao que se considera um volume reduzido de tráfego originado pela atividade, existente e prevista, 

da SSF, classificam-se os potenciais impactes como pouco significativos. Se for considerada a abertura 

ao tráfego da via prevista no PU da Tocha, considera-se que os potenciais impactes serão positivos e 

significativos, não só para a acessibilidade às instalações da SSF, por parte dos trabalhadores, clientes 

e fornecedores de serviços, mas para as acessibilidades ao aglomerado da Praia da Tocha, por parte 

dos residentes e visitantes. 

6.10.2.2.3 - Alterações na Qualidade do Ambiente para as Populações mais Próximas 

Atualmente na área envolvente às instalações da SSF não se registam situações de reclamação para a 

população em termos de qualidade do ar e ao nível da emissão de ruído. 

Com a proposta de ampliação das instalações da SSF não se prevê que os níveis de ruído e de qualidade 

do ar venham a registar um acréscimo, provocando efeitos negativos para a população da Praia da 

Tocha, tal como avaliado com mais detalhe no âmbito dos descritores Qualidade do Ar e Ambiente 

Sonoro. 

6.10.2.2.4 - Surgimento de Outras Atividades 
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Prevêem-se alguns impactes de índole positiva, embora indiretos, noutros setores, como por exemplo 

nas atividades de prestação de serviços relacionadas com a atividade aquícola (de equipamentos e 

maquinaria, alimentação dos peixes, entre outras). O estímulo do tecido económico local é 

incrementado através da contratação de fornecedores de serviços em regime de microempresas. 

A intensificação da produção aquícola, com o aumento da produção de pescado, terá também um 

efeito positivo sobre todo o tecido económico associado à aquicultura, a montante e jusante desta 

atividade (incluindo os serviços). É assim expectável uma potenciação da atividade económica do 

concelho de Cantanhede (particularmente da freguesia da Tocha), com reflexo em todas as atividades 

económicas com ligação direta ou indireta ao setor da aquicultura, incluindo o aumento dos 

rendimentos das empresas. 

6.10.2.3 - Fase de Desativação 

Caso ocorra a desativação com desmantelamento dos edifícios e das estruturas atualmente existentes, 

a vegetação característica da zona tenderá a colonizar esta área, sendo retomados os habitats 

existentes na envolvente. Tal reconversão significará a redução das necessidades de mão-de-obra 

empregada no sector da aquicultura e/ou prestação de serviços relacionados, o aumento do 

desemprego, a eventual deslocalização ou encerramento de empresas relacionadas com esta 

atividade, perda de dinamismo económico a nível local, redução da produção, do valor económico e 

da competitividade do setor da aquicultura, traduzindo-se num impacte negativo a nível 

socioeconómico. 

O abandono dos edifícios e estruturas sem desmantelamento, no fim de vida do projeto, poderá ter 

efeitos de degradação no meio envolvente. Além disso, implicará a impossibilidade de reconverter as 

áreas diretamente afetadas, contribuindo para uma imagem negativa do projeto com a consequente 

desvalorização das áreas afetadas. 

Na hipótese de haver lugar à reconversão das estruturas, tornando-se as mesmas desnecessárias para 

o fim para o qual foram construídas, poderá equacionar-se a reconversão das mesmas para outros fins. 

 

6.10.3 – Medidas de Minimização e/ou de Compensação 

6.10.3.1 - Considerações Gerais  

Após a identificação, caracterização e avaliação de impactes, nomeadamente os de carácter negativo, 

associados às fases de construção e exploração do Projeto de ampliação das instalações da SSF, torna-

se necessário definir e apresentar as medidas consideradas necessárias para evitar, minimizar ou 

compensar os potenciais impactes negativos identificados. 

Propõem-se também medidas potenciadoras de impactes positivos, ou seja, medidas que visam 

desenvolver os efeitos positivos que a concretização do projeto irá originar. 

As medidas apresentadas estão organizadas e estruturadas da seguinte forma: 
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Medidas de Carácter Geral (MG) consistem num conjunto de boas práticas ambientais a serem 

tomadas em consideração pelo proponente do projeto. Consideram-se as medidas constantes no 

documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” elaborado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) para esta fase dos projetos, disponível no respetivo site da internet  ( 

ver capítulo 6.16 -  Medidas de Carácter Geral ). 

Medidas Específicas decorrem da avaliação de impactes específicos realizada anteriormente. Estas 

medidas dividem-se entre a fase de construção (FC) e a fase de exploração (FE) do Projeto de ampliação 

das instalações da SSF. Considera-se ainda a fase de preparação prévia à implantação do  

projeto (FP). 

6.10.3.2 - Medidas de Minimização Específicas  

Para além das medidas de caracter geral apresenta-se seguidamente uma listagem de medidas de 

minimização de caráter específico, que decorrem da avaliação de impactes efetuada anteriormente. 

Estas medidas distribuem-se entre a fase de construção (FC) e a fase de exploração (FE) do Projeto de 

ampliação das instalações da SSF. Foi ainda considerada a fase de preparação prévia à implantação do 

projeto (FP). 

 Fase de Preparação Prévia à Implantação do Projeto 

FP.1 Monitorizar o estado das vias de circulação: identificar as vias de circulação de camiões 

afetos à obra, assim como o seu estado em situação prévia ao início do projeto. Avaliar o 

estado das vias de modo regular, com especial incidência na ER335-1, Rua do Norte e outros 

arruamentos assinalados na Figura 6.10.2, de forma a inferir necessidades de 

repavimentação como forma de prevenção de acidentes. Assegurar que, no fim da obra, as 

vias ficam em igual ou melhor estado do que o diagnosticado na situação prévia ao início 

do projeto; 

FP.2 Deverá proceder-se à correta delimitação e sinalização do acesso às instalações da SSF, 

no sentido de evitar a ocorrência de acidentes, sobretudo no entroncamento com a ER335-

1 à entrada do aglomerado da Praia da Tocha; 

FP.3 Na fase seguinte de Projeto de Execução, em colaboração com as entidades 

proprietárias de redes de infraestruturas situadas na área em estudo, deverão ser 

identificadas e caraterizadas as infraestruturas que são intercetadas pelo projeto e 

apresentados projetos para a reposição dos serviços. 

 Fase de Construção 

FC1. Deverá promover-se o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em 

vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente 

aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá 

também para a saliência dos benefícios associados ao projeto; recomenda-se que seja 

dada particular atenção aos jovens, mulheres e desempregados de longa duração; 
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FC2. Evitar/interditar a circulação de máquinas e viaturas afetas à obra nos arruamentos 

urbanos envolventes, que não os estritamente necessários para estabelecer ligação 

entre a ER335-1 e o local da obra e vice-versa. 

 Fase de Exploração 

FE1. Procura preferencial do mercado local para o recrutamento de mão-de-obra; 

FE2. Recomenda-se também que o promotor – Stolt Sea Farm - assuma a preocupação e a 

intenção de solicitar e estimular a comunidade empresarial local para o fornecimento de 

bens e serviços necessários à exploração do projeto; 

FE3. O promotor deverá assumir uma política de responsabilidade social que constitua um 

programa de mitigação dos potenciais impactes negativos, como seja a divulgação de 

informações que incuta, nos trabalhadores, a adoção de comportamentos civilizados e 

ambientalmente sustentáveis, assegurando uma proteção efetiva do ambiente 

(sensibilização para a educação ambiental).
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6.11- PATRIMÓNIO  

6.11.1 – Considerações Gerais 

A identificação e avaliação de situações impactantes são efetuadas através do cruzamento da 

informação compilada, relativa à localização e ao valor de ocorrências patrimoniais, com a informação 

disponível sobre as obras programadas. 

São avaliadas as fases das quais podem resultar impactes sobre as ocorrências patrimoniais registadas: 

 Fase de construção; 

 Fase de exploração; 

 Fase de desativação. 

6.11.2 – Metodologia Aplicada 

A avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico obedece a 

parâmetros específicos sistematicamente enunciados. 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor patrimonial dos 

sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das tarefas inerentes à avaliação de impactes. 

 Potencial cientifico – Pertinência para as problemáticas cientificas, como exponente de 

funcionalidade, de cronologia, etc.; 

 Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e ponto de 

referência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

 Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e entidades 

competentes; 

 Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento 

verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

 Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

 Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente estética/artística e a 

dimensão das estruturas; 

 Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregues na edificação 

da estrutura; 

 Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao período de 

referência; 

Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 
degradação/preservação da paisagem de enquadramento original 
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 Valores quantitativos e qualitativos 

 Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 1- Sem contextos 
preservados 

2- Existência de 
contextos pertinentes 

e mediamente 
preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 

contextualizados, 
com estratigrafia e 

estruturas 
preservadas 

Significado histórico-cultural 

 

1 - Ausência de 
significado histórico / 

cultural 

2- Associação a 
marco históricos 

3- Ícone de um 
determinado período 

histórico 

Interesse público 

 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da 

comunidade local e 
entidades 

2 - Reconhecimento 
ao nível local, mas 

não classificado 

3 - Interesse 
reconhecido local e 
nacional e respetiva 

classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 2- Mediamente 
comum 

3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época 
contemporânea 

* 2 -Período Baixo 
medieval e Época 

Moderna 

* 3 - Pré-história e 
Época alta medieval 

 

Dimensão/monumentalidade 

 

1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos 
de monumentalidade 

2  Alguma dimensão 
e integração de itens 
de monumentalidade 

3 -Grande dimensão 
e exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 
ausentes 

2 -Mediamente 
evidentes  

3- Grande 
preocupação estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 
 

Inserção paisagística 

 

1- Grau de alteração 
da paisagem elevado 

2- Grau de alteração 
da paisagem mediano 

 

3- Preservação do 
enquadramento 
paisagístico do 

monumento 

Classificação 

 

1 - Sem classificação, 
inédito 

2 - Sem classificação, 
mas integrado em 

inventários 
patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Quadro 6.11.1 – Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial. 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são adicionados, 
permitindo o seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

 Reduzido = <14 (inclusive); 

 Médio = 15 a 22; 

 Elevado = 23 a 30. 

No que concerne ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser:  
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Positivos – constituem uma mais-valia, uma melhoria das condições de preservação do património, 
face à situação de referência;  

Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos patrimoniais; 

Neutros – as ações a desenvolver não terão repercussões benéficas ou nefastas para o fator ambiental; 

Indeterminados – fase aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de impactes, não é 
possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios para os elementos 
patrimoniais existentes na área de estudo. 

Para ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao projeto, são empregues técnicas de 
previsão que permitam evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a agressividade 
das ações propostas e a sensibilidade dos elementos patrimoniais afetados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

Elevada – indução de uma profunda ou total alteração/destruição das condições de preservação, 
durante e/ou após as ações a desenvolver; 

Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, sem implicar total 
alteração ou destruição, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

Reduzida – indução de alterações mínimas/pouco expressivas nas condições de preservação, durante 
e/ou após as ações a desenvolver; 

Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, que permanecerão 
incólumes, durante e/ou após as ações a desenvolver.    

A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a uma 
metodologia de avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

Muito significativo – afetando profundamente elementos classificados ou de elevado valor 
patrimonial/científico; 

Significativo – afetando profundamente elementos de considerável valor patrimonial/científico ou 
afetando moderadamente elementos de elevado valor patrimonial/científico e classificados; 

Pouco significativo – afetação genérica de elementos de reduzido valor patrimonial/científico ou 
afetação muito ligeira de elementos de considerável ou elevado valor patrimonial/científico; 

Insignificante – não afetando elementos de valor patrimonial/científico. 

São ainda objeto de diagnóstico outros critérios. 

O âmbito de influência considera a dimensão da área na qual os seus efeitos se repercutem. E são 
considerados: 

Locais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura locais; 

Regionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura regionais; 

Nacionais – afetando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura nacionais; 
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Transfronteiriços – afetando sítios/estruturas internacionalmente reconhecidos. 

A probabilidade de ocorrência ou grau de certeza de ocorrência do impacte é determinado com base 

no conhecimento comparativo das características de cada uma das ações previstas e das características 

dos elementos/contextos patrimoniais: 

 Certos; 

 Prováveis; 

 Pouco prováveis; 

 Improváveis. 

A duração dos impactes deverá verificar-se durante um determinado hiato de tempo ou, pelo 

contrário, permanentemente, considerando-se: 

 Temporários;  

 Permanentes. 

A reversibilidade dos impactes depende do facto destes permanecerem no tempo ou se anularem, a 

médio ou longo prazo, designadamente, quando cessa a respetiva ação causadora. São caracterizados 

com: 

 Reversíveis; 

 Irreversíveis. 

Os impactes verificam-se durante ou imediatamente após a fase de construção do projeto ou 

verificam-se apenas a prazo. Quanto ao desfasamento no tempo, os impactes consideram-se: 

 Imediatos; 

 Médio prazo (sensivelmente, até cinco anos após a cessação das ações causadoras); 

 Longo prazo; 

Sempre que justificável deverá ser distinguido o tipo de impacte. Assim: 

Diretos – impactes determinados diretamente pelo projeto; 

Indiretos – impactes induzidos pelas atividades relacionadas com o projeto. 

A possibilidade de minimização dos impactes é classificada da seguinte forma 

Minimizáveis – nos casos em que é aplicável a execução de medidas de minimização;  

Não minimizáveis – nos casos em que os efeitos dos impactes se farão sentir, com a mesma 

intensidade, independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas. 
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6.11.3 – Diagnóstico de Impactes 

6.11.3.1 - Fase de Construção 

As mobilizações já ocorridas ao nível do solo em parte da área de incidência do projeto indiciam um 

potencial limitado de preservação de contextos arqueológicos, pelo que o diagnóstico do fator 

ambiental aponta para um impacte pouco significativo ou insignificante. 

A restante área de estudo compreende a um sistema de dunas, formadas por areias eólicas, com 

movimentações muito recentes, em depósitos com alguns metros de espessura e cobertas por 

vegetação rasteira que condicionam fortemente qualquer tipo de diagnóstico arqueológico baseado 

na observação da superfície do solo. No entanto, considera-se que neste contexto é expectável um 

impacte pouco significativo para o eventual potencial arqueológico. 

A fase de construção é genericamente considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, 

uma vez que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes 

negativos, definitivos e irreversíveis, designadamente para instalação das infraestruturas.  

6.11.3.2 - Fase de Exploração 

Na etapa posterior às obras os impactes que se refletem apresentam, genericamente, repercussões 

menores sobre o património, associados à utilização e manutenção das infraestruturas. 

Isto porque, os impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação de 

vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no solo implicam a eventual destruição de 

estruturas e estratigrafia.  

6.11.3.3 - Fase de Desativação 

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil do empreendimento, quer 

se trate de desativação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação de equipamentos, não 

terão consequências no âmbito do fator ambiental. 

6.11.4 – Medidas de Minimização de Impactes 

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes negativos, 

inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação 

harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspetiva de 

valorização ou recuperação. 

As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais nas 

distintas áreas referidas no capítulo dedicado ao diagnóstico de impactes. Assim foi concebida a 

seguinte definição da gradação de condicionantes: 

Nível 1: condicionam a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de área protegida 

até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação vigente); 
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Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projeto, impõem um 

estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efetiva dos vestígios e a sua 

aprofundada caracterização. 

Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projeto, devendo, 

mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras. 

Define-se a medida genérica de acompanhamento arqueológico de obra (medida de minimização de 

impactes de nível 3). O acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas 

as etapas da obra que impliquem a mobilização de solos (escavação, aterro, terraplenagem). 

Regra geral, o acompanhamento arqueológico inicia-se desde logo com a observação das operações 

de remoção do coberto vegetal e prospeção daquelas nas quais se registaram previamente condições 

de visibilidade do solo adversas. Em termos gerais os trabalhos de acompanhamento arqueológico de 

obra são indispensáveis na mitigação de potenciais impactes sobre o património, decorrentes da 

concretização das soluções construtivas, da movimentação de maquinaria e materiais e da localização 

de estaleiros e outras áreas funcionais de obra. São indispensáveis para a paragem atempada de ações 

que possam implicar a destruição irreversível de achados e justificam-se pela presença em potência 

de vestígios.  

Mesmo no decurso dos trabalhos de construção e aquando do surgimento de vestígios arqueológicos, 

deve ser garantida a execução de intervenções arqueológicas de salvamento/emergência, que 

consistem em sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo apropriado. Neste contexto, deve ser 

elaborado um plano de estabelecimento de zonas de “reserva arqueológica” de proteção, que preveja 

a necessidade destas tarefas e as desencadeie com o maior rigor e celeridade em áreas 

particularmente sensíveis. 

Estes procedimentos integram-se na “categoria C – ações preventivas a realizar no âmbito de trabalhos 

de minimização de impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano 

ou subaquático”, estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos, artigo 3º, ponto 1, alínea c). 

Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e dimensão, por 

um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamente 

credenciados para o efeito (conforme o Decreto-Regulamentar n.º 28/97 de 21 de julho
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6.12 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

6.12.1 – Metodologia 

A avaliação de impactes, à semelhança da situação de referência, foi efetuada numa dupla vertente, 

consubstanciada nos “impactes sobre os instrumentos de gestão do território” e nos “impactes sobre 

as servidões e restrições de utilidade pública e outros condicionalismos territoriais”, confrontados com 

os padrões de ocupação atual do território, sempre que necessário.  

O que se pretende com este descritor é uma avaliação do grau de adequação e de compatibilidade do 

projeto, quer com as perspetivas de desenvolvimento territorial preconizadas nos instrumentos de 

gestão do território, quer com o modelo de ordenamento regulamentado no Plano Diretor Municipal 

em vigor para o concelho de Cantanhede e também com as condicionantes legais e outros 

condicionalismos territoriais que podem impedir ou limitar a alteração ou a intensidade da alteração 

de alguns usos específicos do solo. 

A avaliação dos impactes teve também como apoio os Desenhos EIA-14 – Extrato da Planta de 

Ordenamento, EIA-15 – Extrato do Plano de Urbanização da Praia da Tocha, EIA-16 – Extrato da Planta 

de Condicionantes, EIA-17 – Extrato da Planta de REN em vigor e EIA-18 – Extrato da Planta de REN em 

aprovação no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Na avaliação de impactes sobre os instrumentos de gestão do território e condicionantes, apenas serão 

analisados os que foram identificados na situação de referência. 

Os critérios que orientaram a avaliação de impactes são apresentados no quadro seguinte e tiveram 

como base a concretização ou a afetação dos objetivos dos instrumentos de gestão do território 

apresentados e descritos na situação de referência, a interferência com as categorias de espaços do 

PDM consideradas no âmbito do presente EIA e o respeito pelas servidões e restrições de utilidade 

pública e outros condicionalismos territoriais. 

Instrumentos de Gestão do 

Território 
Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território 

(PNPOT) 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água – 

Implementação 2012/2020 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Nacional da Água 
Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios  

Concretização/Afetação 

dos objetivos 
Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 
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Instrumentos de Gestão do 

Território 
Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Estratégia Nacional para a 

Gestão Integrada da Zona 

Costeira 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Estratégia Nacional para o Mar 

2013-2020 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Estratégia Nacional para as 

Florestas 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Diretiva-Quadro “Estratégia 

Marinha” 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 (PSRN 2000) 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira – Ovar e Marinha 

Grande 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Vouga, 

Mondego e Lis (RH4) 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral – 

PROF CL 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Programa Operacional da Região 

Centro – Centro 2020 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 
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Instrumentos de Gestão do 

Território 
Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Centro – PROT 

Centro 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios do 

Concelho de Cantanhede 

Concretização/Afetação 

dos objetivos 

Positivo/Negativo, Pouco Significativo a 

Muito Significativo, dependendo o grau de 

significância do número de objetivos 

realizados/afetados 

Plano Diretor Municipal de 

Cantanhede 

Interferência com as 

categorias de espaços 

Positivo e significativo – se o projeto de 

ampliação é compatível com os usos 

previstos no Regulamento do PDM 

Negativo e significativo – se o projeto de 

ampliação não é compatível com os usos 

previstos no Regulamento do PDM 

Plano de Urbanização (PU) da 

Praia da Tocha 

Interferência com as 

categorias de espaços 

Positivo e significativo – se o projeto de 

ampliação é compatível com os usos 

previstos no Regulamento do PU da Praia 

da Tocha 

Negativo e significativo – se o projeto de 

ampliação não é compatível com os usos 

previstos no Regulamento do PU da Praia 

da Tocha 

Sem impacte - se o projeto de ampliação 

não interfere com o PU da Praia da Tocha 

Quadro 6.12.1 – Critérios de Avaliação dos Impactes nos Instrumentos de Gestão do Território 

 

Condicionantes  Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Domínio Hídrico - Leitos 

e Margens das Águas do 

Mar (Domínio Público 

Marítimo) e Leitos e 

Margens dos Cursos de 

Água, Lagos e Lagoas 

(Domínio Público das 

Restantes Águas) 

 

Afetação dos leitos e margens 

das águas do mar e dos 

cursos de água, lagos e lagoas 

Negativo e significativo - se o projeto de 
ampliação afetar os leitos e as margens  

Sem impacte - se o projeto de ampliação 
não afetar os leitos e as margens 

Recursos Agrícolas e 

Florestais – Perímetro 

Florestal das Dunas de 

Cantanhede 

Afetação do Perímetro 

Florestal  

Negativo e muito significativo - se a 

implantação de edificações implicar a 

afetação de espécies vegetais com elevada 

importância ecológica  
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Condicionantes  Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

Negativo e significativo - se a implantação 

de edificações implicar a afetação de 

espécies vegetais com moderada 

importância ecológica 

Negativo e pouco significativo - se a 

implantação de edificações implicar a 

afetação de espécies vegetais com reduzida 

importância ecológica 

Sem impacte - se a implantação de 

edificações não implicar a afetação de 

espécies vegetais  

Recursos Ecológicos – 

Sítio da Lista Nacional 

(Rede Natura 2000) – 

PTCON005 – Dunas de 

Mira, Gândara e 

Gafanhas 

Afetação da Rede Natura 

2000 

Negativo e muito significativo - se a 

implantação de edificações implicar a 

afetação de habitats naturais do Anexo I e 

espécies da flora e da fauna selvagens do 

Anexo II da Diretiva 92/43/CEE , consagrada 

no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/05, de 

24 de fevereiro  

Negativo e significativo - se a implantação 

de edificações implicar a afetação de 

habitats naturais e espécies da flora e da 

fauna selvagens com alguma importância 

ecológica 

Sem impacte a negativo pouco significativo 

- se a implantação de edificações não 

implicar a afetação de habitats naturais e 

espécies da flora e da fauna selvagens ou se 

estes forem afetados e apresentam 

reduzida importância ecológica 

Rede Elétrica – Postes 

de média e baixa tensão 

e infraestrutura de 

transporte de energia 

elétrica de média e 

baixa tensão 

 

Afetação da rede elétrica 

Negativo e significativo - se o projeto de 
ampliação afetar as infraestruturas elétricas 

Negativo e pouco significativo - se o projeto 
de ampliação interferir com a zona de 
servidão das infraestruturas elétricas 

Sem impacte - se o projeto de ampliação 
não interferir com as infraestruturas 

elétricas 

Reserva Ecológica 

Nacional 
Afetação da área de REN 

Negativo e significativo - se a implantação 
de edificações afetar áreas de REN 

Sem impacte - se a implantação de 

edificações não afetar áreas de REN ou se 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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Condicionantes  Tipo de Impacte Avaliação do Impacte 

for compatível com os usos previstos para a 

categoria de REN afetada 

Captações de água 

subterrânea particulares 

Afetação de captações de 

água 

Negativo e muito significativo - se a 

implantação de edificações afetar captações 

de água 

Sem impacte – se a implantação de 

edificações não afetar captações de água 

Quadro 6.12.2 – Critérios de avaliação dos impactes nas condicionantes 

6.12.2 – Estratégias, Planos e Programas 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Das opções apresentadas para o desenvolvimento do território na região do Centro Litoral, assumem 

especial relevância as seguintes: “Reforçar as dinâmicas industriais que valorizam competências em 

setores de elevado valor acrescentado e suscetíveis de elevados ganhos de produtividade” e 

“Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difusas com a preservação e valorização 

do potencial de desenvolvimento das atividades agropecuárias, dos setores da pesca e da aquicultura 

e do turismo e com a salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos.” 

O projeto em análise contribuirá para a realização das opções estratégicas apresentadas no âmbito do 

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território, pelo que o impacte é positivo e pouco 

significativo. 

 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – Implementação 2012/2020 

Tendo por base os objetivos específicos definidos por este Programa para o setor industrial, elencados 

na situação de referência, verifica-se que os impactes serão positivos e significativos. Este facto deve-

se à unidade de aquicultura da STOLT SEA FARM, que no seu processo de fabrico, adota e continuará 

a adotar (com a entrada em exploração do projeto de ampliação) vários procedimentos que visam a 

redução dos consumos de água captados e dos volumes de águas residuais geradas, destacando-se a 

recirculação de água que promovem nos seus processos de produção, com o consequente 

aproveitamento de água.  

 Plano Nacional da Água 

Considerando os objetivos definidos no âmbito do referido Plano, apresentados na situação de 

referência, verifica-se que os impactes serão positivos e pouco significativos, na medida em que o 

projeto tem como premissas a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos 

recursos hídricos e a gestão racional dos recursos hídricos. 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

Conforme referido na situação de referência, o artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

com as suas alterações, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios.  
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No seu artigo 16º, é referido que “a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e 

indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com 

risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas RDFCI. 

As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de 

salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não 

existir, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 

m e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção 

de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos”. 

Deste modo, durante a elaboração do projeto os layouts apresentados para os edifícios principal e 

auxiliar foram ajustados de forma cumprir os 50 metros relativamente à estrema da propriedade, pelo 

que os impactes serão positivos e significativos. Mais se refere que o projeto de ampliação 

contemplará um sistema de deteção de incêndios, indo também ao encontro do estipulado no artigo 

16º. 

O parque de resíduos a construir será localizado a cerca de 10 m da estrema da propriedade, no 

entanto, como não se trata de uma edificação para habitação, comércio, serviços e indústria, como é 

definido no artigo 16º do referido Decreto-Lei, não se aplicam os 50 metros relativamente à estrema 

da propriedade. 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

Considerando os objetivos definidos no âmbito da referida Estratégia, verifica-se que os impactes 

serão positivos e pouco significativos, na medida em que o layout do projeto de ampliação foi ajustado 

de forma a minimizar a afetação de espécies vegetais, contribuindo assim para a gestão e salvaguarda 

de espécies vegetais. 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira  

Os impactes serão positivos e pouco significativos, uma vez que, os vários procedimentos de gestão 

ambiental que são adotados e que continuarão a sê-lo com a entrada em exploração do projeto de 

ampliação permitirão a conservação dos recursos e a prevenção e gestão de situações de risco e 

impacte ambientais das zonas costeiras, que fazem parte dos objetivos temáticos desta Estratégia. 

 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

O projeto de ampliação das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM não interferirá com os 

objetivos desta estratégia, pelo que não são expectáveis impactes. 

 Estratégia Nacional para as Florestas 

Atendendo aos objetivos estratégicos que integram a referida Estratégia, apresentados na situação de 

referência, em particular ao de “minimização dos riscos de incêndios”, este é assegurado pelo projeto 

de implantação, quer pelo cumprimento da distância de implantação de edifícios (50 metros) 

relativamente à estrema da propriedade, quer pelo sistema de deteção de incêndios que será instalado 

nos edifícios, pelo que os impactes serão positivos e pouco significativos. 
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 Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha” 

Os vários procedimentos de gestão ambiental que são adotados e que continuarão a sê-lo com a 

entrada em exploração do projeto de ampliação contribuirão para a proteção e preservação do meio 

marinho que se encontra na proximidade da área do projeto, pelo que os impactes serão positivos e 

pouco significativos. 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) 

Com a implantação do projeto de ampliação das instalações de aquicultura e tendo em consideração 

as orientações de gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para o Sítio PTCON0055 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas, designadamente que deverão ser implementadas medidas de proteção ao 

sistema dunar e flora associada, os impactes serão negativos e significativos. Como minimização da 

afetação do sistema dunar, realça-se a reduzida área de implantação  das infraestruturas previstas 

para o projeto de ampliação das instalações de aquicultura. 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Ovar e Marinha Grande 

Da análise efetuada a este Plano, verificou-se que a área de estudo interfere com vários elementos do 

Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande, conforme se apresenta no Quadro 

6.12.3. 

Instalações da STOLT SEA FARM Mapa Síntese Planta de Condicionantes 

Existentes 

Edifícios, tanques e 

instalações de apoio 

Áreas urbanas e 

urbanizáveis 

Áreas suscetíveis de desafetação do 

regime florestal no âmbito dos PMOT 

Áreas naturais 

nível 3 

Áreas submetidas ao regime florestal – 

Dunas de Cantanhede 

Reserva ecológica nacional 

Zona de captações de 

água 

Areal 
Áreas submetidas ao regime florestal – 

Dunas de Cantanhede 

Áreas naturais 

nível 3 
Reserva ecológica nacional 

Previstas 

Edifício principal 

+edifício auxiliar 
Não interfere Não interfere 

Parque de resíduos 
Áreas urbanas e 

urbanizáveis 

Áreas suscetíveis de desafetação do 

regime florestal no âmbito dos PMOT 

Novo acesso Não interfere Não interfere 

Quadro 6.12.3 – Afetação dos elementos do Plano de Ordenamento de Orla Costeira de Ovar-
Marinha Grande 

Da análise do quadro anterior e relativamente à situação prevista, uma vez que as obras da instalação 

existente foram licenciadas pela Câmara Municipal de Cantanhede em 1989, com duas alterações em 

1993 e em 2001, e as captações encontram-se licenciadas, verifica-se que só o parque de resíduos 
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previsto interfere com o POOC Ovar-Marinha Grande, localizando-se em áreas urbanas e urbanizáveis 

e em áreas suscetíveis de desafetação do regime florestal no âmbito dos PMOT. 

Dada a possibilidade de desafetação do regime florestal no âmbito do PMOT e a reduzida área de 

implantação prevista para o parque de resíduos, cerca de 28 m2, os impactes serão negativos e pouco 

significativos. 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis (RH4) 

Atendendo aos objetivos estratégicos do referido Plano, referidos na situação de referência, verifica-

se que os impactes serão positivos e significativos, na medida em que o projeto promove o uso 

eficiente da água, protege a qualidade das massas de água superficiais e subterrâneas, visando a sua 

conservação e melhoria, e garante a proteção das origens de água. 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral – PROF CL 

Na análise efetuada na situação de referência verificou-se que a área de estudo insere-se na sub-região 

homogénea Dunas Litorais e Baixo Mondego e em matas nacionais e perímetros florestais, interferindo 

também com um Sítio da Lista Nacional (Diretiva Habitats) e com uma zona crítica do ponto de vista 

da proteção da floresta contra incêndios. 

As espécies de árvores florestais e correspondentes modelos de silvicultura a incentivar e privilegiar 

na sub-região homogénea Dunas Litorais e Baixo Mondego são: pinheiro-bravo, eucalipto, carvalho-

alvarinho, carvalho-cerquinho e pinheiro-manso.  

Tendo em conta que as intervenções propostas preveem o abate de pinheiros bravos, o projeto de 

ampliação interferirá com os objetivos do PROF CL, pelo que os impactes serão negativos e 

significativos. 

Os impactes nas matas nacionais e perímetros florestais e no Sítio da Lista Nacional (Diretiva Habitats), 

designadamente no Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede e no Sítio PTCON0055 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas, respetivamente, são avaliados no capítulo referente às condicionantes. 

De acordo com a alínea ff) do artigo 4º do Regulamento do PROF CL, as Zonas Críticas são as manchas 

onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra 

os incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e 

ecológico. Como referido anteriormente, o cumprimento da distância de implantação de edifícios (50 

metros) relativamente à estrema da propriedade e o sistema de deteção de incêndios que será 

instalado nos edifícios, constituem medidas para a redução do risco de incêndio, pelo que os impactes 

serão positivos e significativos. 

 Programa Operacional da Região Centro – Centro 2020 

Dos eixos prioritários considerados para o Programa Centro 2020 assume especial importância o Eixo 

4 – Promover e dinamizar a empregabilidade, no qual se integram os seguintes objetivos específicos: 
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 Apoiar a criação do próprio posto de trabalho e de empresas, o empreendedorismo social e a 

economia social; 

 Desenvolver o potencial endógeno regional através de dinamização de estratégias territoriais 

específicas; 

 Integrar de forma sustentada desempregados no mercado de trabalho; 

 Aumentar a criação de emprego sustentável, designadamente para desempregados, através 

do apoio à criação do emprego por conta própria e à criação de empresas; 

 Promover a inovação e gestão empresarial e eSkills através da formação de empresários e 

trabalhadores, garantindo uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. 

As instalações de aquicultura da  STOLT SEA FARM na Praia da Tocha contribuem, em parte, para a 

concretização de alguns objetivos específicos referidos anteriormente, pelo que os impactes serão 

positivos e pouco significativos.  

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro – PROT Centro 

À data de elaboração do presente EIA, o PROT-Centro encontra-se em fase final de aprovação, pelo 

que não será possível averiguar a compatibilidade do projeto com as disposições deste Plano.  

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de Cantanhede 

À data de elaboração do presente EIA, o PMDFCI do concelho de Cantanhede 2016-2020 encontra-se 

em elaboração, pelo que não se poderá averiguar a conformidade do projeto com as orientações deste 

Plano.  

Na análise efetuada na situação de referência verificou-se que a área de estudo não se localiza em 

zonas de risco de incêndio com perigosidade alta ou muito alta, existindo apenas uma pequena 

mancha na envolvente norte da área de estudo e que proximidade da área de estudo ocorreu um 

incêndio em 2011. As medidas consideradas no projeto, nomeadamente o cumprimento da distância 

de implantação de edifícios (50 metros) relativamente à estrema da propriedade e o sistema de 

deteção de incêndios que será instalado nos edifícios, constituem medidas para a redução do risco de 

incêndio, pelo que os impactes serão positivos e significativos. 

 Plano Diretor Municipal de Cantanhede 

No quadro seguinte apresenta-se a área das categorias de espaço que se encontram no interior dos 

limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM e o tipo de afetação existente e previsto. 

 

 

 



 

 

 
 

  
 

312 
 

Categorias de Espaço Área (m2) 
% relativamente 

à área do terreno 
Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Espaços Florestais – 

Áreas florestais de 

conservação 

124 933 48,9% 

Parte do edifício de 

quarentena, 2 tanques de 

pré-engorda, parque de 

resíduos a demolir, 

parque de consumíveis, 

caminhos e zona de 

pinhal e vegetação 

rasteira 

A continuar 

Parte do edifício de quarentena, 

2 tanques de pré-engorda, 

parque de consumíveis, 

caminhos e zona de pinhal e 

vegetação rasteira 

A construir 

Edifício principal, edifício auxiliar 

e novo acesso 

Espaços Naturais 130 575 51,1% 

Zona de captações de 

água, parte do edifício de 

quarentena, restantes 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, 

zona de captações de 

água, edifícios de apoio, 

caminhos e zona de 

pinhal e vegetação 

rasteira 

A continuar 

Zona de captações de água, 

parte do edifício de quarentena, 

restantes tanques de pré-

engorda, zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, zona 

de captações de água, edifícios 

de apoio, caminhos, zona de 

pinhal e vegetação rasteira e 

A construir 

Parque de resíduos 

Quadro 6.12.4 – Tipo de afetação das categorias de espaço 

Atendendo às categorias de espaços afetadas pela ocupação a construir, uma vez que as instalações 

existentes da ocupação a continuar foram licenciadas pela Câmara Municipal de Cantanhede em 1989, 

com duas alterações em 1993 e em 2001, e que as captações existentes encontram-se licenciadas, 

verifica-se a seguinte afetação: 

 Espaços Florestais – Áreas Florestais de Conservação – afetação pelo edifício principal, edifício 

auxiliar e novo acesso; 

 Espaços Naturais – afetação pelo parque de resíduos. 

Considerando o respetivo enquadramento jurídico definido no Regulamento do PDM de Cantanhede 

para as categorias de espaços afetadas, a implantação do edifício principal, edifício auxiliar, novo 

acesso e parque de resíduos não é compatível com os usos previstos para essas categorias de espaços, 

pelo que os impactes serão negativos e significativos. 

Como minimização da afetação dessas categorias de espaços, realça-se a reduzida área de implantação 

(12 684,9 m2) dessas infraestruturas. 

De acordo com o Memorando da CCDR-Centro sobre a ampliação de unidade de aquicultura a 

pretensão encontra-se abrangida por “espaço florestal de conservação” (não considerava o parque de 
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resíduos) sendo compatível com o regime de uso do solo, desde que a atividade possa ser englobada 

como ampliação de “indústria” (o que, não sendo o enquadramento atualmente vigente para as 

atividades exercidas e pretendidas, parece possível, tendo em conta o enquadramento à época da 

instalação inicial). 

 Plano de Urbanização da Praia da Tocha 

Da análise efetuada, verificou-se que o limite sul das instalações da STOLT SEA FARM coincide com o 

limite norte do Plano de Urbanização da Praia da Tocha, não interferindo com o mesmo, pelo que não 

são expectáveis impactes. 

6.12.3 – Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Outros Condicionalismos Territoriais  

 Domínio Hídrico - Leitos e Margens das Águas do Mar (Domínio Público Marítimo) e Leitos 

e Margens dos Cursos de Água, Lagos e Lagoas 

No Quadro 6.12.5 é apresentada a forma de ocupação do Domínio Público Hídrico, considerandos os 

limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 

Domínio Público Hídrico Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Leitos e Margens das Águas do Mar  

(domínio público marítimo) 

Zona de captações de 

água (licenciadas) 

Zona de captações de 

água (licenciadas) 

Leitos e Margens dos Cursos de Água, 

Lagos e Lagoas  

(domínio público das restantes águas) 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Quadro 6.12.5 – Forma de ocupação do Domínio Público Hídrico 

Tendo por base o quadro anterior, verifica-se que não existirão alterações na ocupação do Domínio 

Público Hídrico relativamente à situação atual, pelo que não são expectáveis impactes. 

 Recursos Agrícolas e Florestais – Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede 

As instalações da STOLT SEA FARM, com exceção das zonas de captações de água, inserem-se na sua 

totalidade no Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede. 

A implantação das infraestruturas previstas no Perímetro Florestal das Dunas de Cantanhede (edifício 

principal, edifício auxiliar, parque de resíduos e acesso) afetará áreas ocupadas atualmente por pinhal 

e vegetação rasteira. 

Os impactes serão negativos e significativos, de magnitude reduzida, na afetação das áreas de pinhal, 

pela moderada importância ecológica que carateriza esta área, e negativos e pouco significativos na 

afetação das áreas de vegetação rasteira, pela reduzida importância ecológica que carateriza esta área. 

Na ata da reunião realizada no dia 21 de Janeiro de 2016, na AICEP (Anexo 2), e relativamente à 

necessidade de desafetação das áreas de regime parcial afetadas pelas infraestruturas previstas, é 

referido que o ICNF reapreciou o processo, ponderando outros condicionantes e aspetos sobre a gestão 
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florestal da área em causa, tendo concluído que não se justifica a desafetação do Regime Florestal 

neste caso, justificado pelo facto da necessidade de salvaguardar o interesse público da manutenção 

do Regime Florestal na zona costeira, nos termos da Estratégia Nacional para as Florestas (RCM n.º 6-

B/2015), de áreas dunares em que o Regime Florestal exerce a sua função primordial de fixação e 

conservação do solo e às características do projeto em causa, em que é feita uma ampliação de uma 

instalação existente com mais de 20 anos e que não exigiu a desafetação do Regime Florestal. 

 Recursos Ecológicos – Sítio da Lista Nacional (Rede Natura 2000) – PTCON005 – Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas 

A área de estudo insere-se na sua totalidade no Sítio PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e 

Gafanhas, que foi classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de junho. 

O Sítio carateriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, formando uma planície de substrato 

arenoso com um povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas abastecidas por 

linhas secundárias de água doce. 

Na medida em que com a implantação do projeto de ampliação não são afetados habitats naturais do 

Anexo I e espécies da flora e da fauna selvagens do Anexo II da Diretiva 92/43/CEE , consagrada no 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/05, de 24 de fevereiro, 

sendo apenas afetados espécies e habitats com moderada e reduzida importância ecológica, os 

impactes serão negativos, significativos a pouco significativos, dependendo se a importância ecológica 

é moderada ou reduzida, respetivamente. 

 Rede Elétrica – Postes de média e baixa tensão e infraestrutura de transporte de energia 

elétrica de média e baixa tensão 

Da análise do Desenho EIA-16 verifica-se que apesar das infraestruturas existentes da rede elétrica se 

localizarem no interior dos limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARMA, estas não serão 

afetadas pelo projeto de ampliação, pelo que não são expectáveis impactes. 

A rede elétrica existente será complementada com um novo posto de transformação, que servirá de 

apoio à nova unidade. Em fase posterior do projeto, será efetuada a localização e o dimensionamento 

do posto de transformação. 

 Reserva Ecológica Nacional 

Na situação de referência foram apresentadas as afetações das instalações de aquicultura (situação 

existente + situação prevista) com as categorias de REN integradas na Planta de REN em vigor e 

também na Planta de REN prevista.  

À data de elaboração do presente EIA, a Planta de REN prevista ainda não se encontra aprovada, 

aguardando apenas a publicação em Diário da República, pelo que a análise da conformidade legal 

com esta restrição considerará a Planta de REN em vigor. 

Sendo assim, no quadro seguinte apresentam-se as áreas e as categorias de REN em vigor que se 

encontram no interior dos limites das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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REN 
Ocupação Atual do Solo Ocupação Prevista 

Área (m2) Categoria 

20 510 Praia 

Zona de captações de água 

(licenciadas) 

Zona de captações de água 

(licenciadas) 20 510 

Faixa de 

Proteção 

Marítima 

198 289 

Sistema Dunar 

e Áreas de 

Infiltração 

Máxima 

Edifício de quarentena, 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, 

edifícios de apoio, 

caminhos e zona de pinhal 

e vegetação rasteira  

A Continuar 

Edifício de quarentena, 

tanques de pré-engorda, 

zona de engorda, 

escritórios e áreas sociais, 

edifícios de apoio, 

caminhos e zona de pinhal 

e vegetação rasteira 

A Construir 

Parte do edifício principal 

7 552 
Leitos dos 

Cursos de Água 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Vala das Lagoas que 

atravessa o terreno 

Quadro 6.12.6 – REN em vigor na área de estudo 

Atendendo às categorias de REN em vigor afetadas pela ocupação a construir, uma vez que as 

instalações existentes da ocupação a continuar foram licenciadas pela Câmara Municipal de 

Cantanhede em 1989, com duas alterações em 1993 e em 2001, e que as captações existentes 

encontram-se licenciadas, verifica-se a seguinte afetação: 

 Sistema Dunar e Áreas de Infiltração Máxima – afetada por parte do edifício principal 

No atual regime jurídico de REN definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, é 

apresentada no Anexo IV a correspondência das áreas definidas pelo Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de 

Março com as novas categorias de áreas integradas na REN. Da consulta do Anexo IV verifica-se que 

as áreas “sistema dunar e áreas de infiltração máxima” correspondem atualmente a “dunas costeiras 

e dunas fósseis” e ”áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, respetivamente. 

Deste modo, a implantação de parte do edifício principal afetará “dunas costeiras e dunas fósseis” e 

”áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 

Analisando o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, referente aos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN, verifica-se que o ponto IV.I – Aquicultura Marinha, alínea c) 

Recuperação, manutenção e ampliação de estabelecimentos de culturas marinhas existentes permite 

a integração do edifício principal com as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, 

mediante um procedimento de comunicação prévia, pelo que não são expectáveis impactes com esta 

categoria de REN. 
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No entanto, a integração do edifício principal com as dunas costeiras e dunas fósseis não é permitida 

nesta categoria de REN, pelo que os impactes serão negativos, significativos, permanentes, certos e de 

magnitude reduzida. Como minimização da afetação desta categoria de REN, realça-se a reduzida área 

de implantação do edifício principal nesta categoria. (7 110 m2). 

No Memorando da CCDR-Centro sobre a ampliação de unidade de aquicultura (Anexo 2), é referido, 

no ponto 2, que se vier a ser autorizada a ampliação em causa, a Câmara Municipal de Cantanhede 

desencadeará, subsequentemente à Declaração de Impacte Ambiental (DIA), um procedimento de 

alteração simplificada (nos termos do artigo 16.º-A do regime jurídico da REN, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação em vigor. 

 Captações de água subterrânea particulares 

Da análise Desenho EIA-16 verifica-se que as únicas captações existentes na área de estudo são as 

captações pertencentes à STOLT SEA FARM, que se encontram devidamente licenciadas e são 

responsáveis pelo fornecimento de água à unidade, para apoiar o processo produtivo. Sendo assim 

não são expectáveis impactes. 

6.12.4 – Impactes Cumulativos 

Não se perspetivam impactes cumulativos com outros projetos/unidades na envolvente. 

6.12.5 – Medidas de Minimização 

 Fase Posterior do Projeto 

 

 Deverá ser considerada a relocalização do parque de resíduos a construir, de forma a evitar a 

afetação com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Ovar e Marinha Grande e a 

interferência com os Espaços Naturais do PDM de Cantanhede. A inclusão do parque de 

resíduos em áreas de espaço florestal de conservação permitirá, de acordo com o Memorando 

da CCDR-Centro sobre a ampliação de unidade de aquicultura, a compatibilidade com o regime 

de uso do solo, desde que a atividade possa ser englobada como ampliação de “indústria” (o 

que, não sendo o enquadramento atualmente vigente para as atividades exercidas e 

pretendidas, parece possível, tendo em conta o enquadramento à época da instalação inicial). 

 Efetuar a localização e o dimensionamento do posto de transformação. 

 

 Fase Prévia à Obra/Fase de Construção 

De forma a reduzir os impactes negativos e maximizar os positivos, recomenda-se as seguintes 

medidas, durante a fase de construção. 

 As zonas de estaleiro e acessos à obra devem estar localizadas fora das áreas habitacionais e 

de REN. Os locais de depósitos de terras devem, também, evitar estas zonas; 

 Relativamente aos vários serviços e infraestruturas que poderão ser afetados pela obra, 

recomenda-se os seguintes cuidados, de modo a causar o menor incómodo e assegurar o seu 

correto restabelecimento: 
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 Devem ser contactadas atempadamente as entidades responsáveis pelas infraestruturas 

afetadas; 

 Avisar os utentes, no caso de se verificar a necessidade de se proceder a cortes de energia, 

abastecimento de água e telecomunicações; 

 Proceder o mais depressa possível ao restabelecimento das infraestruturas afetadas; 

 Os métodos construtivos e a conceção do projeto devem respeitar as normas técnicas e 

imposições legais decorrentes da interceção de outras infraestruturas e em particular das 

infraestruturas de distribuição de gás, eletricidade, água e saneamento.  

Complementarmente a estas medidas, devem ainda ser aplicadas as medidas referentes aos 

descritores dos Solos e Ocupação dos Solos e Componente Social.  

 Fase de Exploração 

Cumprir o n.º 2 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que refere que “os 

proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 

confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 

outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta 

daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com 

as normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante”. 

Deverá também ser definido um plano de segurança contra incêndios para as instalações de 

aquicultura da STOLT SEA FARM na Praia da Tocha.  
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6.13 – RESÍDUOS 

6.13.1 – Fase de Construção 

Os resíduos previstos para a fase de construção são resíduos de constituição não homogénea, com frações 

de dimensões variadas, pelo que a quantificação dos mesmos revela-se como uma tarefa bastante difícil. 

A produção desses resíduos depende dos processos de construção adotados por cada empreiteiro, dos 

materiais selecionados para a obra, estando também intimamente relacionada com a forma como os 

trabalhadores executam as tarefas implícitas às atividades de construção. Deste modo, qualquer 

estimativa de quantificação de resíduos para a fase de construção do projeto de ampliação das instalações 

de aquicultura da STOLT SEA FARM, poderia não ser a mais correta, pelo que se optou por não quantificar 

os resíduos previstos para esta fase. 

No Quadro 6.13.1 são apresentados os resíduos previstos para a fase de construção da ampliação das 

instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM. 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Tintas com solvente 08 01 11 

Resíduos de tintas e vernizes 

contendo solventes orgânicos 

ou outras substâncias perigosas 

Sim Lata D09 (tratamento físico-químico) 

Tintas com água 08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes 

não abrangidos em 08 01 11 
Não Lata D09 (tratamento físico-químico) 

Resíduos de colas ou vedantes com 

substâncias perigosas 

08 04 09 

 

Resíduos de colas ou vedantes 

contendo solventes orgânicos 

ou outras substâncias perigosas 

Sim Lata 
D01 (deposição em aterro) 

D09 (tratamento físico-químico 

Resíduos de colas ou vedantes sem 

substâncias perigosas 
08 04 10 

Resíduos de colas ou vedantes 

não abrangidos em 08 04 09 
Não Lata 

D01 (deposição em aterro) 

D09 (tratamento físico-químico 

Óleos lubrificantes minerais 13 02 05 

Óleos minerais não clorados de 

motores, transmissões e 

lubrificação 

Sim Jerricane R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes sintéticos 13 02 06 
Óleos sintéticos de motores, 

transmissões e lubrificação 
Sim Jerricane R09 (reutilização de óleos) 

Óleos lubrificantes biodegradáveis 13 02 07 

Óleos facilmente 

biodegradáveis de motores, 

transmissões e lubrificação 

Sim Jerricane R09 (reutilização de óleos) 

Gasóleo 13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim Jerricane R09 (reutilização de óleos) 

Gasolina 13 07 02 Gasolina Sim Jerricane R09 (reutilização de óleos) 

Embalagens de papel e cartão 

recolhidas separadamente 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens de plástico recolhidas 

separadamente 
15 01 02 Embalagens de plástico Não Contentor R03 (reciclagem) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Embalagens de madeira recolhidas 

separadamente 
15 01 03 Embalagens de madeira Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens de metal recolhidas 

separadamente 
15 01 04 Embalagens de metal Não Contentor R03 (reciclagem) 

Embalagens compósitas recolhidas 

separadamente 
15 01 05 Embalagens compósitas Não Contentor 

D01 (deposição em aterro) 

R03 (reciclagem) 

Misturas de embalagens 15 01 06 Misturas de embalagens Não Contentor 
D01 (deposição em aterro) 

R03 (reciclagem) 

Embalagens de vidro recolhidas 

separadamente 
15 01 07 Embalagens de vidro Não Contentor R05 (reciclagem) 

Embalagens contaminadas com 

substâncias perigosas 
15 01 10 

Embalagens contendo ou 

contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas 

Sim Contentor 

R03/04/05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Panos de limpeza e vestuário de 

proteção contaminado com 

substâncias perigosas 

15 02 02 

Absorventes, materiais 

filtrantes 

(incluindo filtros de óleo não 

anteriormente especificados), 

panos de limpeza e vestuário de 

proteção, contaminados por 

substâncias perigosas 

Sim Contentor 

R03 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Panos de limpeza e vestuário de 

proteção sem substâncias perigosas 
15 02 03 

Absorventes, materiais 

filtrantes, panos de limpeza e 

vestuário de proteção não 

abrangidos em 15 02 02 

Não Contentor 
R03 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 

Pneus usados 16 01 03 Pneus usados Não Contentor R04 (reciclagem) 
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                                                                                                                                                                                                                                             (Continua) 

 

 

Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Filtros de óleo 16 01 07 Filtros de óleo Sim Contentor 
R01 (valorização energética) 

R09 (reutilização de óleos) 

Betão 17 01 01 Betão Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Tijolos 17 01 02 Tijolos Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Ladrilhos, telhas e cerâmicas 17 01 03 
Ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos 
Não Contentor 

R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Misturas ou frações separadas de 

betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 

materiais contaminados 

17 01 06 

Misturas ou frações separadas 

de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais cerâmicos 

contendo substâncias perigosas 

Sim Contentor 

R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Misturas ou frações separadas de 

betão, tijolos, ladrilhos, telhas não 

contaminados 

17 01 07 

Misturas de betão, tijolos, 

ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidas em 

17 01 06 

Não Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 

Madeira 17 02 01 Madeira Não Contentor 
R01 (valorização energética) 

R03 (reciclagem) 

Vidro 17 02 02 Vidro Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Plástico 17 02 03 Plástico Não Contentor 
R05 (reciclagem ou reutilização) 

D01 (deposição em aterro) 

Vidro, plástico e madeira 

contaminados  
17 02 04 

Vidro, plástico e madeira 

contendo ou contaminados 

com substâncias perigosas 

Sim Contentor 

R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Misturas betuminosas sem 

substâncias perigosas 
17 03 02 

Misturas betuminosas não 

abrangidas em 17 03 01 
Não Contentor 

R02 (Recuperação/regeneração 

de solventes) 

R04 (Reciclagem/recuperação 

de metais e de ligas) 

Sucata de alumínio 17 04 02 Alumínio Não Contentor R04 (reciclagem) 

Sucata de ferro e aço 17 04 05 Ferro e aço Não Contentor R04 (reciclagem) 

Sucata de metais diversos 17 04 07 Mistura de metais. Não Contentor R04 (reciclagem) 

Resíduos metálicos contendo 

substâncias perigosas 
17 04 09 

Resíduos metálicos 

contaminados com substâncias 

perigosas. 

Sim Contentor 
R04 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-químico) 

Solos e rochas não contaminados 17 05 04 
Solos e rochas não abrangidos 

em 17 05 03 
Não Contentor 

D01 (deposição em aterro) 

R05 (reutilização) 

Mistura de resíduos de construção e 

demolição contaminados com 

substâncias perigosas 

17 09 03 

Outros resíduos de construção 

e demolição (incluindo misturas 

de resíduos) contendo 

substâncias perigosas 

Sim Contentor 
D01 (deposição em aterro de 

resíduos perigosos) 

Mistura de resíduos de construção e 

demolição não contaminados 
17 09 04 

Mistura de resíduos de 

construção e demolição não 

abrangidos em 17 09 01, 17 09 

02 e 17 09 03 

Não Contentor 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 
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Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Papel e cartão recolhido 

seletivamente 
20 01 01 Papel e cartão Não Contentor R03 (reciclagem) 

                                                                                                                                                                                                                        

Resíduo Código LER Designação LER Perigosidade Acondicionamento Destino Final 

Vidro  20 01 02 Vidro Não Contentor R05 (reciclagem) 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21 

Lâmpadas fluorescentes e 

outros resíduos contendo 

mercúrio 

Sim Contentor R05 (reciclagem) 

Plásticos 20 01 39 Plásticos Não Contentor R03 (reciclagem) 

Metais 20 01 40 Metais Não Contentor R04 (reciclagem) 

Resíduos vegetais  20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não Contentor R03 (compostagem) 

Terras e pedras 20 02 02 Terras e pedras Não Contentor R05 (reutilização) 

Outros resíduos vegetais 20 02 03 
Outros resíduos não 

biodegradáveis 
Não Contentor R03 (compostagem) 

Monstros 20 03 07 Monstros Não Contentor 
R03 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro) 

Quadro 6.13.1 – Resíduos previstos para a fase de construção da ampliação das instalações de aquicultura da STOLT SEA FARM
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Considerando os resíduos previstos para a fase de construção apresentados no Quadro 6.13.1, e que 

estes serão encaminhados por operadores licenciados para destino final adequado, não se 

perspetivam situações que impeçam o normal desenvolvimento da empreitada de construção.  

O Plano de Gestão Ambiental (PGA), a desenvolver numa fase preparatória à obra, integrará 

procedimentos relacionados com a gestão de resíduos, contribuindo assim para que se proceda à 

gestão adequada dos resíduos no decorrer da obra, pelo que não são expectáveis impactes negativos 

significativos resultantes da gestão de resíduos na fase de construção. 

Em seguida apresentam-se alguns procedimentos característicos dos resíduos nos Planos de Gestão 

Ambiental: 

 Gestão de resíduos; 

 Movimentação e reutilização de terras e entulhos; 

 Transporte e armazenamento de substâncias perigosas; 

 Separação e armazenamento de resíduos; 

 Preenchimento das guias de acompanhamento de resíduos; 

 Preenchimento do mapa de registo de resíduos. 

Apesar do desenvolvimento do PGA, as atividades de construção ao implicarem a utilização de 

materiais necessários ao bom funcionamento das máquinas, tais como óleos, lubrificantes e 

combustíveis, pode resultar em situações de possíveis impactes. Em caso de acidente, parte destes 

materiais poderão ser vertidos no solo, que apresenta uma reduzida capacidade de retenção de 

poluentes e é permeável, podendo então, ser transportados para os cursos de água por intermédio do 

escoamento superficial, ou contaminar as águas subterrâneas por infiltração. Deste modo, os impactes 

serão negativos, significativos, incertos, temporários, reversíveis, diretos a indiretos, locais a 

concelhios. 

Por estas razões é essencial o controlo rigoroso da utilização e deposição dos materiais de construção, 

aplicando-se todos os esforços de forma a evitar descargas acidentais. 

Outra consequência das obras de construção, passa pelo armazenamento temporário de resíduos na 

obra, que aliada à presença de maquinaria pesada, contribui para a degradação da paisagem, 

resultando num impacte negativo, significativo, direto, certo, temporário, reversível e local. 

6.13.2 – Fase de Exploração 

Com a entrada em exploração das áreas de ampliação previstas para as instalações de aquicultura, que 

se dedicarão à produção de linguado, os resíduos não deverão sofrer alterações relativamente à 

situação atual, na medida em que os produtos a utilizar serão muito semelhantes ou idênticos aos que 

são manuseados atualmente para a produção de pregado. 

No quadro seguinte são apresentados os principais resíduos previstos para a fase de exploração das 

instalações de aquicultura. 
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Descrição Código LER 

Restos de Tintas 08 01 11* 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens Plásticas e Metálicas 15 01 06 

Embalagens metálicas e plásticas 

contaminadas 
15 01 10* 

Aerossóis vazios 15 01 11* 

Materiais absorventes contaminados 15 02 02* 

Filtros Usados 16 01 07* 

Resíduos metálicos (ferro velho) 20 01 40 

Baterias Pb 16 06 01* 

Vidro 16 01 20 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21* 

Paletes não recuperáveis e madeira 15 01 03 

Pilhas 20 01 33* 

Equipamento eléctrico ou electrónico 16 02 13* 

IBC’s (contentores do Aquacen F) 15 01 05 

Plásticos (Polietileno colorido e filme) 15 01 02 

PVC 20 01 39 

Cortantes e Perfurantes (Resíduo 

Hospitalar não identificado - Grupo IV) 
18 02 02* 

Biológicos (Resíduo Hospitalar não 

identificado - Grupo IV) 
18 02 02* 

Óleos usados 13 02 08* 

Solventes 14 06 03* 

Subprodutos de Origem Animal 

(Peixes mortos) 
02 01 02 

                           *Resíduo perigoso 

Quadro 6.13.2 – Principais resíduos previstos para a fase de exploração das instalações de 
aquicultura 

Com a entrada em exploração da ampliação prevista continuarão a ser adotados os procedimentos 

ambientais definidos no Sistema de Gestão Ambiental, certificado pela ISO 14001, dos 

estabelecimentos similares do Grupo localizados em Espanha. 

Este compromisso relativamente a vários aspetos ambientais, entre os quais os resíduos, contribui 

para a melhoria do desempenho ambiental da unidade de aquicultura da STOLT SEA FARM na Praia da 

Tocha. 
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Desta forma, a exploração da unidade procurará sempre reduzir a produção de resíduos e assegurar a 

gestão correta dos resíduos produzidos, promovendo o seu armazenamento, acondicionamento e 

encaminhamento adequados. 

Todos os resíduos produzidos nesta fase serão encaminhados, por operadores devidamente 

licenciados, para destino final adequado, pelo que os impactes serão positivos, pouco significativos, 

certos, diretos e locais. 

Existirá no interior dos limites da unidade um parque de resíduos, devidamente coberto, vedado e 

impermeabilizado para a deposição dos resíduos. Será drenado por uma caleira periférica, que 

recolherá eventuais derrames e águas de escorrência/lavagens. 

6.13.3 – Fase de Desativação 

De uma forma geral, os resíduos na fase de desativação serão semelhantes aos referidos para a fase 

de construção, com exceção das quantidades, que serão maiores na fase de desativação, se se verificar 

a demolição dos edifícios existentes. 

6.13.4 – Impactes Cumulativos 

Se a fase de construção do projeto de ampliação coincidir com as fases de construção de outros 

projetos de dimensão razoável na região, ocorrerá um aumento na quantidade de resíduos de 

construção e demolição, pelo que os impactes serão negativos, pouco significativos a significativos, 

dependendo das quantidades e perigosidade dos resíduos, locais a concelhios, diretos e temporários. 

Na fase de exploração, o funcionamento em simultâneo das instalações de aquicultura com outros 

estabelecimentos industriais, resultará também no aumento da quantidade de resíduos produzidos, 

com a consequente necessidade de recolha e encaminhamento pela entidade gestora, pelo que os 

impactes serão negativos, pouco significativos, locais a concelhios, diretos e permanentes. 

6.13.5 – Medidas de Minimização 

- Fase de Projeto de Execução 

Na fase de projeto de execução deverá ser elaborado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD). 

- Fase Prévia à Obra 

Na fase prévia à obra, o empreiteiro deverá proceder à elaboração do Plano de Gestão Ambiental, 

apresentando-o em seguida ao dono-de-obra (fiscalização), para este proceder à sua aprovação. 

- Fase de Construção 

Em seguida são apresentadas algumas medidas referentes aos resíduos que deverão ser tidas em 

consideração no Plano de Gestão Ambiental e respeitadas no decorrer da empreitada de construção: 

 Ação de sensibilização a todos os trabalhadores, de modo a passar a mensagem da forma como 

se deve proceder à gestão de resíduos na fase de obra; 

 Proibição da realização de queimas a céu aberto de quaisquer resíduos; 
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 Seleção de um local no estaleiro para o armazenamento adequado dos diversos tipos de 

resíduos; 

 Acautelar a proteção das águas superficiais e subterrâneas, evitando derrames de óleos e 

combustíveis e proceder à sua imediata limpeza em caso de acidente; 

 Construção de uma zona de armazenamento temporária dos óleos usados em área 

impermeabilizada e coberta, com bacia de retenção adequada de derrames acidentais; 

 Não deverão utilizar-se as proximidades de linhas de água como áreas de depósito de resíduos; 

 Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a remoção dos entulhos e de todos os 

resíduos resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre 

outros). Todos estes materiais, assim como as terras resultantes das escavações deverão ser 

transportados para locais destinados para esse fim; 

 Deverá ser promovida a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na 

obra; 

 Os resíduos produzidos durante a fase de construção que não são passíveis de ser reutilizados 

na obra, deverão ser encaminhados para valorização e/ou destino final adequado, tendo como 

destinatários unidades licenciadas para o efeito; 

 Existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

 Deverá ser aplicada na obra uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não 

seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 Os RCD deverão ser mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de 

resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses; 

 O transporte dos resíduos de construção e demolição deverá ser efetuado com a respetiva 

guia de acompanhamento de resíduos de construção e demolição, de acordo com o modelo 

definido na Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho; 

 Relativamente aos restantes resíduos, que não se enquadram na tipologia dos RCD, devem 

fazer-se acompanhar das guias de acompanhamento de resíduos, de acordo com o modelo 

definido na Portaria n.º 335/97, de 16 de maio. 

 O transporte de resíduos, se possível, deverá ser realizado fora de época balnear. Se tal não 

for possível, o encaminhamento de resíduos deverá adequar-se à presença dos utilizadores da 

Praia da Tocha e ser previsto durante a manhã (até às 10h) ou no entardecer (a partir das 20h). 

- Fase de Exploração 

Em seguida são apresentadas algumas medidas referentes aos resíduos que deverão ser tidas em 

consideração na fase de exploração: 

 Ação de sensibilização a todos os trabalhadores, de modo a passar a mensagem da forma como 

se deve proceder à gestão de resíduos. 

 

 

 

6.13.6 – Plano de Acompanhamento  
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Neste ponto será especificado o Plano de Monitorização que deve ser levado a cabo na fase de 
construção, para que se verifiquem os impactes que os resíduos resultantes da construção do projeto 
de ampliação da unidade de aquicultura podem provocar no ambiente. 

 Fase de Construção 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

Parâmetros – quantidade e perigosidade dos RCD; 

Metodologia – consulta das guias de acompanhamento dos resíduos; 

Periodicidade – sempre que saia da obra uma viatura de transporte de RCD; 

Responsabilidade – técnico do acompanhamento ambiental da obra. 

Restantes Resíduos 

Parâmetros – quantidade e perigosidade dos resíduos; 

Metodologia – consulta das guias de acompanhamento dos resíduos; 

Periodicidade – sempre que saia da obra uma viatura de transporte de resíduos; 

Responsabilidade – técnico do acompanhamento ambiental da obra. 

 Fase de Exploração 

Parâmetros – quantidade e perigosidade dos resíduos; 

Metodologia – consulta das guias de acompanhamento dos resíduos; 

Periodicidade – sempre que saia da unidade de aquicultura uma viatura de transporte de resíduos; 

Responsabilidade – técnico da área do ambiente. 
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6.14 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL  

Com base no documento elaborado pela Agência Portuguesa de Ambiente denominado “Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção”, o qual se encontra disponível no respetivo sítio da 

internet, foram organizadas no quadro seguinte as medidas de gestão ambiental indicadas no referido 

documento, com aplicação à fase de construção/implantação do Projeto de ampliação das instalações 

da SSF. 

Assim, para o descritor socio-economia, definem-se as medidas aplicáveis ao presente projeto 

constantes no referido documento (referenciadas pelo número definido no documento da APA), com 

ligeiras adaptações, sempre que considerado necessário face à especificidade e tipologia do projeto 

em causa. 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 
Gerais da Lista 

da APA 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 

cuidados a ter no decurso dos trabalhos 

3 

Os parques de materiais a utilizara para a execução da obra, devem localizar-se no interior da 
área de intervenção, devendo ser privilegiados locais junto ao estaleiro 

- 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos 
solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra 

9 

Executar os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte sólido 
15 

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 

19 

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 

23 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local 
25 

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras 

30 

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível. 

31 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

34 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e suspensão de poeiras 
37 
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Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 
Gerais da Lista 

da APA 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de 
lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos 

adequados 

38 

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 afetados ou 

destruídos 
51 

Quadro 6.14.1 – Medidas de minimização de caráter geral a adotar na fase de construção 
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7- PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO  

7.1 – CRITÉRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MONITRIZAÇÃO  

 Os critérios subjacentes à implementação de monitorização dos descritores são a significância dos 

impactes e/ou o grau de incerteza da avaliação e obrigatoriedade legal, devido ao seu enquadramento 

jurídico. Estando este último critério para além do âmbito da Pós–Avaliação determinada no processo 

de AIA.  

Da avaliação realizada e apresentada no Capítulo 6 refere-se que na generalidade os impactes 

negativos são pouco significativos, pelo que não será definida monitorização de acordo com o critério 

da significância.  

Em seguida, definem-se as diretrizes gerais para a monitorização de alguns aspetos que a equipa do 

EIA considera deverem ser aferidos numa fase posterior de RECAPE e/ou exploração.  

7.2 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO – GEOLOGIA / HIDROGEOLOGIA 

No descritor da geologia e em concreto ao nível da hidrogeologia refere-se que o sistema aquífero 

quaternário de Aveiro é vulnerável à intrusão da cunha salina. 

 No caso particular em apreço, uma vez que a extração é de água salgada, a situação inverte-se e a 

interface água salgada/água doce terá tendência para regredir para junto da linha de costa. Esta 

situação deverá ser aferida através da monitorização dos 9 piezómetros já instalados, repetindo-se os 

ensaios realizados em 2011.  

O programa de monitorização deverá ser especificado em fase de RECAPE. 

Os parâmetros a analisar nos piezómetros deverão permitir a localização do interface através da 

caracterização do grau de mineralização da água (água doce, salobra e salgada) e fácies hidroquímica 

da água amostrada. Os parâmetros a analisar serão:  

- pH; 

- Sílica; 

- Fe 2+; 

- Fe3+; 

- Ferro total; 

- Manganês; 

- Cloretos; 

-Fluoretos 

- Sulfatos; 

- Cálcio; 

-Magnésio; 

-Sódio; 

-Potássio 

- Condutividade; 

- Resíduo seco.
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7.3 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO – RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS  

Presentemente, no contexto do Título de Utilização dos Recursos Hídricos, a monitorização do efluente 

rejeitado é realizada de acordo com as condições definidas no mesmo. 

Não se prevê alterações ao TURH.  

No âmbito do processo de AIA e uma vez que é recorrente a ocorrência de descargas de efluentes a 

montante da descarga da STOLT SEA FARM considera-se conveniente robustecer a caracterização da 

situação de referência ao nível da qualidade da água superficial na Vala das Lagoas, a montante e a 

jusante da descarga da STOLT SEA FARM, de acordo com as indicações que a seguir se elencam:  

 Nº Pontos de Colheita – 2 

 Localização – Na Vala das Lagoas a montante e a jusante da descarga  

 Periodicidade  

o  Antes da entrada em exploração da ampliação e antes da época balnear 

o Após 3 meses a entrada em exploração da ampliação 

 Parâmetros a monitorizar 

              Microbiológicos  

 Salmonela  

 E.coli 

 Coliformes totais  

 

 

 

 

 

Químicos  

 pH (in situ)  

 Temperatura  

 Oxigénio dissolvido (in situ) 

 CBO5 

 CQO 

 Ntotal  

 Fósforo to
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7.4 – ECOLOGIA  

7.4.1 – Programa de Gestão Ecológica 

Os ecossistemas detetados na área de projeto foram em geral considerados degradados, apesar de 

ocorrerem algumas situações de particular interesse para a conservação e do potencial que significa 

enquadrar-se numa área classificada. A proposta de um programa de gestão ecológica pretende não só 

salvaguardar e promover os aspetos de maior valor detetados, como contribuir para o desenvolvimento 

de comunidades mais naturalizadas e de maior interesse ecológico dentro da área concessionada à SSF, 

compatibilizando a prática industrial e a sustentabilidade das espécies e dos habitats em Rede Natura 

2000. 

O desenvolvimento de um programa específico de monitorização permite acompanhar a aplicação das 

medidas de minimização e de gestão ambiental sugeridas e adaptá-las de acordo com a evolução dos 

habitats verificada (uma vez que esta é dinâmica e depende da conjugação de uma série de fatores) e com 

os objetivos pretendidos, a estabelecer com o ICNF, de forma a enquadrarem-se nas práticas estabelecidas 

para o Sítio. 

 

7.4.1.1 - Principais Objetivos de Gestão 

Conservação e promoção de núcleos populacionais de verbasco-das-flores-grossas Verbascum litigiosum. 

Conservar e recuperar o mosaico de habitats potenciais – através de ações de controlo de espécies 

invasoras, permitindo e promovendo a posterior regeneração das espécies autóctones caraterísticas dos 

povoamentos dunares. 

 

7.4.1.2 - Parâmetros a Monitorizar 

Monitorização da área de ocorrência Verbascum litigiosum 

Monitorização do estado e da evolução do habitat de Verbascum litigiosum 

Análise anual da área de ocupação por espécies exóticas invasoras. 

 

7.4.1.3 - Duração 

Os programas devem manter-se num período mínimo de 3 anos que permita acompanhar eventuais 

afetações do projeto num curto prazo e previsíveis a médio prazo. 

 

7.4.1.4 - Resultados e Conclusões do Programa 

Os resultados do programa devem ser avaliados e reportados continuamente à medida que o programa 

se desenvolve. 

As medidas de gestão devem ser ajustadas mediante os resultados progressivos do programa de 

monitorização, podendo ser propostas novas medidas. 
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  CAPÍTULO 8 - LACUNAS DE INFORMAÇÃO  

Na fase de anteprojeto não foi realizado o estudo geológico e geotécnico, o que irá permitir definir a cota 

definitiva de implantação dos edifícios, identificar a profundidade do nível freático e aferir o volume de 

terras a movimentar. Pese embora esta lacuna, a informação reunida ao nível da hidrogeologia permitiu 

determinar a possibilidade da sua interferência. 

 Em relação à movimentação de terras, da interpretação do levantamento topográfico resultou a definição 

da cota aproximada de implantação e a estimativa do volume de terras.  

A incerteza da cota de implantação será de cerca +/- 0,80 m. Esta variação não altera de forma substancial 

a avaliação da vertente da paisagem. 

Considera-se que as lacunas identificadas não condicionam a aceitação da avaliação de impactes 

apresentada.    
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CAPÍTULO 9 - SÍNTESE DE IMPACTES E CONCLUSÕES 

O presente EIA tem como objeto de avaliação a ampliação das atuais instalações da STOLT SEA FARM na 

Praia da Tocha, as quais estão implantadas nesta localidade desde 1989, numa parcela com contrato de 

concessão até 2031.  

A ampliação reporta-se à introdução de uma nova linha dedicada à produção de linguado e é 

independente do processo existente, que é exclusivamente para pregado. Na linha de produção do 

pregado serão mantidas na íntegra as condições atuais de exploração.  

O novo processo produtivo a instalar estará capacitado para a produção de 450 toneladas de linguado por 

ano e implicará a construção de um novo edifício de três pisos, onde se localizarão as 3 fases de produção 

do linguado. Uma fase por piso e que progridem no sentido descendente.  

O processo do linguado é distinto do pregado, pois o linguado requere para o seu desenvolvimento 

temperaturas constantes na ordem dos 21ºC. A manutenção da temperatura só é economicamente viável 

em processo de circuito fechado. 

No piso inferior localiza-se o tratamento biológico das águas, o que permite a reutilização das mesmas e 

que o processo se desenvolva em circuito fechado, com a temperatura da água constante e qualidade 

adequada. O volume de água salgada captado é muito reduzido em relação ao circuito aberto do pregado, 

pois praticamente só é necessário repor os volumes que se perdem por evaporação nos tanques de 

engorda. Mesmo quando os tanques são esvaziados para limpeza, essa água é recirculada e entra 

novamente no circuito.  

Apenas a água salgada utilizada nas lavagens dos tanques e água de contralavagem dos filtros aflui ao 

sistema de tratamento de águas residuais (ETAR) existente.  

A ETAR é constituída por duas lagoas e foi dimensionada, originalmente, para a produção de salmão. 

Presentemente só está em funcionamento uma lagoa e que está sobredimensionada para o volume e 

cargas orgânicas afluentes. O acréscimo de caudal devido à introdução da nova linha de produção 

constitui um aumento percentual de cerca de 1,3 % em relação ao caudal atual, pelo que os sistemas 

estão perfeitamente capacitados para o tratamento do volume global de efluente. 

Além do novo edifício de produção será construído um edifício auxiliar, no qual estarão localizadas áreas 

sociais, salas de arquivo, escritório, sala de geradores e outras valências de apoio logístico.  

A nova linha de produção implicará a criação de 18 novos postos de trabalho diretos, que acrescem aos 

onze postos de trabalhos existentes. 

A análise preliminar do investimento e tendo sido aferido o seu interesse estratégico e socio -económico 

pela AICEP conduziu a que o projeto fosse classificado como projeto PIN, cujos fundamentos se 

apresentam no Capítulo 2 do presente relatório.  Esta abordagem levou a que numa fase muito 

embrionária do processo fossem identificados e escalonadas uma série de questões que teriam que ser 

analisadas, por forma a viabilizar a concretização do empreendimento. Entre elas, a obrigatoriedade de 

processo de AIA e a obrigatoriedade da compatibilização da pretensão com uma série de regimes de 

gestão territorial e de condicionantes que concorrem na área da pretensão e que são:  
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 Rede Natura 2000 – sítio Dunas de Mira, Gândarra e Gafanhas – PTCON0055. As atuais instalações 

foram autorizadas e construídas anteriormente a esta classificação; 

 Perímetro florestal das Dunas de Cantanhede, área submetida ao Regime Florestal Parcial; 

 Zona Crítica de Dunas do Litoral do ponto de vista da proteção da floresta contra incêndios, pela 

Portaria n.º 106/2004, de 19 de agosto; 

 Categoria de espaço (PDM de Cantanhede) - Floresta de Conservação e Espaços Naturais; 

 Regime Jurídico da REN; 

 Sub-região homogénea Dunas Litoral e baixo Mondego (funções de proteção, de recreio, 

enquadramento e estética da paisagem e da conservação de habitats, de espécies da fauna e da 

Flora e de Geomonumentos), Decreto Regulamentar nº 11 / 2006, de 21 de julho. 

Desta forma, foi logo inicialmente dado enfoque as questões relacionadas: com os Instrumentos de 

Gestão do Território e condicionantes, com a ecologia e com a utilização dos Recursos Hídricos, razão pela 

qual foram realizadas reuniões prévias com várias entidades, nomeadamente a CCDR- Centro, ICNF, a APA 

(ARH- Centro) e CM de Cantanhede.   

Como referido, a utilização dos recursos hídricos foi um dos aspetos primeiramente analisados pela 

equipa envolvida para a aferir da necessidade de novos licenciamentos para a captação e para a descarga 

de efluente. No presente EIA são apresentados os acréscimos de volume de água salgada captada e de 

volume descarregado no meio recetor. Verificou-se que os mesmos são muito inferiores aos valores 

atribuídos no TURH para as atuais instalações. Em termos de exploração não serão realizados novos furos 

de captação. Desta forma, julga-se não ser necessário o pedido de um novo TURH, pelas razões acima 

expostas. 

Paralelamente a preservação da qualidade da água foi outro item que integrou o leque dos aspetos 

críticos a despistar, uma vez que o ponto de descarga na linha de água dista menos de 500 m da Praia da 

Tocha, que exibe bandeira azul há mais de 25 anos e é uns dos ex-líbris do concelho de Cantanhede. 

Um dos requisitos essenciais para a produção em aquicultura é a manutenção da qualidade da água em 

todo o processo, em particular ao nível da percentagem de saturação de oxigénio, que não deverá ser 

inferior a 90%. A carga orgânica no efluente final é desejável que seja reduzida, pois valores elevados são 

indicativos de falta de eficiência da admissão de ração, o que conduz a custos mais elevados de produção. 

Historicamente o efluente da STOLT SEA FARM na Praia da Tocha apresentou sempre valores de emissão 

substancialmente inferiores a Valores Limites de Emissão autorizados no TURH. É recorrente o efluente 

final da STOLT SEA FARM apresentar níveis de saturação de oxigénio e qualidade da água superior à 

qualidade da água na Vala das Lagoas a montante da descarga, o que se pode traduzir num efeito positivo.  

Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, os mesmos foram avaliados no âmbito da hidrogeologia 

inserida no descritor da geologia. Não serão afetadas captações de água subterrâneas para abastecimento 

público ou privado ou quaisquer perímetros de proteção. Não obstante, a área de implantação insere-se 

no sistema aquífero do Quaternário de Aveiro, que é muito vulnerável à poluição e numa zona próxima 

da costa, suscetível ao avanço da cunha salina, o que no caso em apreço não se verificará pois a captação 

é de água salgada, situação que promove a regressão da interface água salgada/água doce para a linha 

de costa. Para aferição desta situação preconiza-se a monitorização dos piezómetros já existentes e que 

foram construídos aquando da execução dos furos de captação de água salgada. 
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Dos aspetos avaliados, a paisagem foi o descritor com impactes mais significativos, tendo em conta que 

se localiza contiguamente a uma área urbana e que a volumetria do edifício de produção a implantar é 

significativa e de carácter permanente. A análise da topografia local permitiu apurar o local de menor 

impacte visual para o exterior. Não obstante, o efeito permanece, embora muito localizado e cingido a 

uma envolvente muito próxima e que se indica no Desenho EIA-19. O facto da topografia na região ser 

plana e o uso do solo predominante ser o pinhal, minimiza fortemente o impacte visual de perspetivas 

mais distantes (+ 100 m). O projeto de arquitetura a desenvolver em fase de RECAPE deverá prever o 

tratamento cromático e a integração do edifício a será uma medida eficaz para minorar o impacte. 

Relativamente à componente estritamente ecológica, dado que o local da intervenção se localiza na Rede 

Natura 2000 foi realizado um levantamento apurado com vista à verificação da ocorrência de espécies e 

habitats da Diretiva. Verificou-se que na área de implantação direta não ocorrem nem espécies nem 

habitats da Diretiva. Toda a área encontra-se bastante artificializada e com a presença de espécies 

infestantes. No entanto, na área caracterizada e conforme indicado nas peças desenhadas relativas a este 

descritor e num dos taludes da vala de escoamento que circunda as atuais instalações foi identificado um 

pequeno núcleo de verbasco-das-flores-grossas, que é um endemismo, preconizando-se que seja 

preservado. Esta situação de qualquer das formas não colide com a implantação das estruturas previstas. 

O impacte na ecologia será negativo, mas pouco significativo. 

Os impactes no ruído serão negativos na fase de construção, devido à movimentação de máquinas e 

veículos de transporte de materiais e terras sobrantes. Será bastante localizado.  O faseamento da obra 

deverá prever que as atividades mais impactantes ocorram fora da época balnear. Na fase de exploração 

o aumento do tráfego é muito pouco significativo e não alterará os níveis sonoros atuais. Os 

equipamentos a instalar serão localizados indoor, não constituindo por isso novas fontes sonoras para o 

exterior. 

As áreas de implantação direta localizadas dentro dos limites vedados ocuparão uma pequena área de 

pinhal e uma zona de vegetação ruderal, não constituindo no seu todo um impacte significativo. A 

implantação teve em consideração a minimização do abate de pinheiros. 

Em relação ao descritor da socio-economia, a fase de construção implicará o aumento da incomodidade 

e perturbação nas acessibilidades. No entanto, esta será uma situação pontual e minimizável se ocorrer 

fora da época balnear. Nesta fase haverá também a geração de postos de emprego temporários. Na fase 

de exploração a criação de 18 novos postos de trabalho será um efeito positivo.  

 O novo acesso sul à parcela da STOLT SEA FARM e o novo circuito de circulação na localidade da Praia da 

Tocha, permitirá melhorar as condições atuais de circulação que apresentam muitos constrangimentos, 

em particular na época balnear. Esta melhoria será substancialmente potenciada com a concretização do 

Plano de Urbanização da Praia da Tocha e com a construção da via circular, que permitirá o acesso direto 

à STOLT SEA FARM sem passagem pelo interior da malha urbana. 
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Por forma permitir a análise global dos impactes expectáveis mais importantes, e tendo presente os 

aspetos preponderantes que foram tidos em conta neste estudo foi elaborado um quadro síntese dos 

impactes que se apresenta em seguida (Quadro 9.1). 

No Desenho EIA-19 apresentam-se os locais mais sensíveis e de potencial incomodidade.  
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DESCRITOR 
Sentido e 

significância 
Origem / Atividade Impacte 

Fase de 

ocorrência 
Abrangência Sinergias Medidas de minimização / monitorização 

Clima Sem impactes significativos 

Geologia 

Negativo pouco 

Significativo 

Movimentação de 

terras 

Afetação da camada 

de saturação / nível 

freático 

Construção local 

Ruído / qualidade 

do ar/ Socio 

economia 

Sim 

Sem impacte   Exploração local  
Verificação do posicionamento da interface 

água doce água salgada 

Recursos Hídricos 
Sem impactes significativos, mas tendo em atenção que devem ser observadas as boas práticas ambientais e tomadas 

todas as medidas para prevenção de derrames 
Medidas de minimização Gerais 

Solos e ocupação 

do solo 

Negativo pouco 

significativo 

Sem aptidão 

agrícola 

Indisponibilidade 

para outros fins 

 

Construção 
local 

Recursos hídricos 

subterrâneos em 

caso de derrame 

acidental 

Medidas de minimização Gerais 

Persistem Persistem Exploração   

Quadro 9.1  - Síntese de impactes  
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DESCRITOR 
Sentido e 

significância 
Origem / Atividade Impacte 

Fase de 

ocorrência 
Abrangência Sinergias Medidas de minimização / monitorização 

Qualidade do ar 
Negativo pouco 

significativo 

Movimentação de 

terras. Circulação 

de veículos afetos à 

construção 

Aumento de 

partículas em 

suspensão 

Construção Local 
Ruído /Solo/ 

socio economia 

 

Medidas Gerais 

Ruído 

Negativo 

significativo, 

magnitude 

reduzida 

Movimentação de 

terras. Circulação 

de veículos afetos à 

construção 

Aumento dos níveis 

de ruído 
Construção Local Socio economia  

Sem impacte 

Ecologia 

Negativo pouco 

significativo 

devido ao baixo 

valor 

conservacionista 

 

Pisoteio, destruição 

de espécies florística 

e afugentamento de 

espécies 

Construção Local  
Minimizável / programa de gestão e 

acompanhamento 

Sem impacte Exploração   

Quadro 9.1- Síntese de impactes (continuação) 
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DESCRITOR 
Sentido e 

significância 
Origem / Atividade Impacte 

Fase de 
ocorrência 

Abrangência Sinergias 
Medidas de minimização / 

monitorização 

Paisagem 

Negativo 
significativo 

Movimentação de terras. 
Circulação de veículos afetos à 

construção. Presença de 
estaleiros e maquinaria 

Afetação da qualidade 
visual 

Construção Local 
Socio economia 

/ ruído/ 
qualidade do ar 

Minimizável 

Negativo 
significativo, 
magnitude 
reduzida 

Inserção de edifício de grande 
volumetria 

Afetação da qualidade 
visual 

Exploração 

Local 

Envolvente 

Imediata 

Socio economia 
/ ruído/ 

qualidade do ar 
Minimizável 

Socio-economia 

Negativo pouco 
significativo 

Atividades de construção 
Situações de 

incomodidade 
Construção Local 

Ruído 
/qualidade do ar 

/ paisagem 
Minimizável 

Positivo pouco 
significativo 

 Oferta de emprego Construção 
Local / 

concelhio 
  

Positivo pouco 
significativo 

Funcionamento da unidade 

Geração de emprego e 
dinamização 
económica. 

Redução de 
incomodidade devido 
ao novo percurso de 

acesso 

Exploração 
Local a 

concelhio 
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DESCRITOR 
Sentido e 

significância 

Origem / 

Atividade 
Impacte 

Fase de 

ocorrência 
Abrangência Sinergias Origem / Atividade 

Património Sem impacte Acompanhamento da fase de escavação 

Ordenamento do 

Território 

Negativo 

significativo 
Não conforme com o enquadramento jurídico das categorias de espaço afetadas. 

A pretensão poderá ser viabilizada de 

acordo com a sua especificidade tendo por 

base   o Memorando da CCDR-Centro 

(Anexo 2  ) 

Resíduos 
Positivo pouco 

significativo 

Os resíduos produzidos serão encaminhados devidamente licenciados para destino final 

adequado. 
 

Quadro 9.1 - Síntese de impactes (conclusão) 

 

 



 
 
 
                                                                                                                          

 

Após a análise dos vários descritores ambientais, conclui-se que não se preveem impactes negativos 

significativos que após a implementação das respetivas medidas de minimização possam inviabilizar a 

concretização da ampliação das instalações da STOLT SEA FARM na Praia da Tocha. 

Numa fase posterior, de maior detalhe, projeto de execução, poderão ser introduzidos ajustes às 

implantações agora previstas, sem prejuízo do cumprimento dos índices preconizados. Igualmente 

deverá ser desenvolvido o RECAPE que permitirá quantificar e pormenorizar alguns dos impactes 

ambientais e definir com a maior rigor medidas de minimização, as quais podem incluir medidas de 

sustentabilidade ambiental ao nível da conceção especifica dos projetos e que foram elencadas no 

presente EIA. 
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