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1 Introdução 
 

 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente 
 

O presente documento constitui o relatório síntese do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do projeto do “Parque Empresarial de Soza – Parcela B” (PESPB), localizado 

no concelho de Vagos, na freguesia da Sosa. 

 

O projeto consiste na implementação de um parque empresarial, com uma área de 

36,8 ha, constituído por 23 parcelas, que se destinam à instalação de indústria, 

comércio e serviços. O projeto do PESPB contempla a realização de infraestruturas 

viárias e de drenagem de esgotos, abastecimento de água, drenagem de águas 

pluviais, gás, eletricidade e telecomunicações. 

 

O terreno proposto para o PESPB coincide com a área abrangida pelo Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B (PPPES-PB) o qual se encontra 

aprovado1 e plenamente eficaz. 

 

O projeto encontra-se atualmente na fase de Projeto de Execução. 

 

O proponente do projeto é a Câmara Municipal de Vagos, com morada na rua da 

Saudade, 3840-420 Vagos. O responsável é o Dr. Nuno Carvalho, que pode ser 

contactado através do telefone 234 799 600 ou do endereço eletrónico  

nuno.carvalho@cm-vagos.pt. 

 

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos 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 pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. De acordo com o seu 

articulado, os projetos que pela sua natureza, dimensão ou localização sejam 

considerados suscetíveis de causar efeitos significativos no meio ambiente terão que 

ser submetidos a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prévio ao 

seu licenciamento. Atendendo a que o projeto corresponde a um loteamento 

industrial com uma área superior ou igual a 20 ha, encontra-se incluído no Anexo II, 

na alínea a) do ponto 10 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

 

 

 

 

                                                
1 Publicado em Diário da República através do Aviso n.º 4316/2014, de 28 de março de 2014. 

mailto:nuno.carvalho@cm-vagos.pt.
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1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 
 

A entidade licenciadora do projeto é a Câmara Municipal de Vagos. 

 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C). 

 

 

1.3. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do 
período da sua elaboração 
 

O EIA foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente e 

Planeamento Lda., durante os meses de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Os 

trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta o definido no Anexo II da Portaria 

n.º 399/2015, de 5 de novembro. 

 

A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por: 

 
Técnico Função Formação 

João Margalha Coordenação  

Ordenamento do Território 

Socioeconomia 

Lic. em Planeamento Regional e Urbano, 

Mestre em Planeamento do Ambiente 

Cláudia Almeida Direção de projeto 

Qualidade do Ambiente 

Lic. em Engenharia do Ambiente 

Lúcia Cruz Aspetos Biofísicos 

Paisagem 

Lic. em Engenharia Biofísica 

Susana Marques Qualidade do Ambiente Lic. em Engenharia do Ambiente 

Sandra Nogueira Património Arqueológico Lic. em História, variante Arqueologia 

 

 

1.4. Metodologia e estrutura do EIA  
 

1.4.1. Objetivos 

 

O presente EIA tem como objetivos específicos: 

‐ A obtenção de informação acerca dos potenciais impactes do projeto sobre o 

ambiente natural e social, focalizada em assuntos chave. 

‐ Aconselhar e assistir o proponente na identificação de medidas de minimização e 

na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais efeitos adversos. 

‐ Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente 

informada. 

‐ Informar o público e as entidades interessadas. 
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1.4.2. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

 Objetivos e justificação do projeto 

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo promotor e a justificação 

da necessidade de implementação do projeto. 

 

 Descrição do projeto 

O projeto é caracterizado nas suas diversas fases tendo em vista a determinação das 

principais causas de impacte. 

 

 Caracterização da situação ambiental de referência 

Tem como objetivo a caracterização do local de implantação do projeto e da sua 

envolvente (área de estudo), do ponto de vista dos fatores relevantes do ambiente 

natural e social. 

 

 Previsão dos impactes ambientais e medidas de minimização 

Apresenta a natureza das interações entre o projeto e o meio ambiente, ou seja, 

entre as suas ações (causa primária de impacte) e os fatores relevantes do meio 

ambiente (sobre os quais se produz o efeito). Evidencia as medidas consideradas 

necessárias para a minimização dos impactes significativos. 

 

 Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental 

Descreve os programas de monitorização previstos para as diversas fases do projeto. 

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos 

diversos capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a 

seguir se apresentam. 

 

Conhecimento inicial do projeto 

Foram realizadas reuniões com os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto, 

no sentido de se conhecer toda a sua problemática, bem como de recolher todos os 

elementos disponíveis. Nesta fase, identificaram-se diversos elementos para 

avaliação de impactes, rentabilizando desde logo os recursos existentes. 

 

Foram também estabelecidos diversos contactos com as entidades oficiais 

detentoras da informação ambiental existente, no sentido de se efetuar a recolha 

de elementos de informação de base. 
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Acompanhamento da elaboração do projeto 

Após o conhecimento do projeto, no decurso dos trabalhos, foi efetuada uma 

avaliação sumária de potenciais impactes, tendo sido dado conhecimento dessa 

avaliação à equipa projetista no sentido da correção das situações mais sensíveis.  

 

Reuniões de discussão internas 

Foram efetuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e 

discussão de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes, tirando partido da multidisciplinaridade da 

equipa. 

 

1.4.3. Estrutura do EIA 

 

Os capítulos seguintes estão organizados de acordo com seguinte plano geral: 

 

Objetivos e justificação do projeto: 

‐ Antecedentes do procedimento de AIA 

‐ Antecedentes do projeto 

‐ Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 

‐ Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial e setorial 

 

Descrição do projeto: 

‐ Localização do projeto 

‐ Descrição do projeto 

‐ Síntese das principais características físicas do projeto 

‐ Tráfego, mão de obra e investimento 

‐ Alternativas do projeto 

‐ Programação temporal estimada  

‐ Principais ações ou atividades de construção e de funcionamento 

‐ Materiais e energia utilizados e produzidos 

‐ Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem projeto: 

‐ Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

‐ Recursos hídricos subterrâneos 

‐ Recursos hídricos superficiais 

‐ Sistemas ecológicos 

‐ Solo e uso do uso 

‐ Paisagem 

‐ Qualidade do ar 

‐ Ambiente sonoro 

‐ Resíduos 
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‐ Socioeconomia 

‐ Rede viária e tráfego 

‐ Património arqueológico 

 

Impactes ambientais e medidas de minimização: 

‐ Geomorfologia, geologia e recursos minerais 

‐ Recursos hídricos subterrâneos 

‐ Recursos hídricos superficiais 

‐ Sistemas ecológicos 

‐ Solo e uso do uso 

‐ Paisagem 

‐ Qualidade do ar 

‐ Ambiente sonoro 

‐ Resíduos 

‐ Socioeconomia 

‐ Rede viária e tráfego 

‐ Património arqueológico 

 

Monitorização e medidas de gestão ambiental 

 

Conclusões 
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2 Objetivos e justificação do projeto 
 

 

2.1. Antecedentes do procedimento de AIA 
 

2.1.1. Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas 

 

Na área do projeto vigora o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza - 

Parcela B (PPPES-PB), que vincula o projeto, e foi publicado pelo Aviso 

n.º 4316/2014, de 28 de março.  

 

O PPPES-PB foi alvo de Avaliação Ambiental Estratégica nos termos definidos no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. 

 

O Relatório Ambiental (Síntese, 2013) refere que não foram identificados impactes 

ambientais significativos que não possam ser alvo de medidas de minimização 

decorrentes diretamente das opções estratégicas do Plano. O RA apresenta um plano 

de controlo de forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de 

sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos estratégicos.  

 

Ainda de acordo com o Relatório Ambiental, com a implementação da proposta do 

Plano, promove-se significativamente a melhoria da qualidade ambiental e das 

condições de vida das populações locais, uma vez que estão previstas mudanças de 

unidades industriais que se encontram atualmente inseridas em meio urbano para 

este polo industrial, para além de permitir a instalação de novas unidades sujeitas 

ao cumprimento estrito dos normativos ambientais para o setor e para a atividade 

específica. 

 

2.1.2. Resumos dos principais aspetos da definição do âmbito 

 

O EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito, pelo que não existem 

antecedentes. 

 

2.1.3. Anteriores procedimentos de AIA 

 

O projeto não foi submetido a procedimentos prévios de AIA, pelo que não existem 

antecedentes. 
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2.2. Antecedentes do projeto 
 

O projeto foi desenvolvido tendo como base o Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza - Parcela B, que foi aprovado pela Assembleia Municipal Vagos 

em 28 de fevereiro de 2014 e publicado pelo Aviso n.º 4316/2014 no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 62, de 28 de março de 2014. 

 

 

2.3. Enquadramento, justificação e objetivos do projeto 
 

2.3.1. Justificação da necessidade ou interesse do projeto 

 

O projeto insere-se na área do Parque Empresarial de Soza, o qual apresenta uma 

área de 380 ha, constituindo, na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

em vigor, a Unidade Operativa de Planeamento e de Gestão “UOPG-9 – Zona 

Industrial do Fontão” (ver Figura 2.1 e Anexo II).  

 

 
Fonte: Síntese (2014). 

Figura 2.1 - UOPG-9 e os setores de intervenção. 
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Para poder integrar e enquadrar oportunidades de investimento no Parque 

Empresarial de Soza foram definidos 7 setores chave (designados de A a F), em 

função das características territoriais e das dinâmicas de procura. O projeto do 

Parque Empresarial de Soza - Parcela B está enquadrado pelo Plano de Pormenor 

elaborado para o setor/parcela B.  

 

O objetivo central do Parque Empresarial de Soza é a oferta de um espaço 

infraestruturado de qualidade para a localização de unidades empresariais de 

diversos setores e de diversas dimensões. Estão também previstas áreas para 

equipamentos públicos. Trata-se de um espaço ordenado que pretende atrair 

investimentos, dando resposta a pedidos de localização de novas unidades 

industriais, permitindo a deslocalização de indústrias atualmente instaladas em 

zonas urbanas e evitar assim a migração de atividades económicas para outros 

concelhos. 

 

O projeto em análise consubstancia o PPPES-PB, cujos objetivos estratégicos são os 

seguintes:  

- Criação de Parque Empresarial diferenciado, gerador de uma dinâmica 

empresarial ao nível regional e nacional, pautado na inovação e qualidade do 

espaço.  

- Ordenar a globalidade da área de intervenção, definindo uma estrutura 

articulada e coerente com os planos de pormenor em curso.  

- Criar uma estrutura de zonamento que favoreça um ambiente qualificado do 

ponto de vista urbano e ambiental.  

- Definir um Parque Empresarial estruturado e atrativo, capaz de garantir uma 

estrutura global e coesa, que revele um equilíbrio na diferenciação do uso de 

solo e possua uma forte componente de integração paisagística.  

- Proporcionar e favorecer a integração de boas práticas no que reporta a questões 

de sustentabilidade ecológica e de ecoeficiência.  

- Definição da hierarquia viária estruturante, da tipologia funcional dos diferentes 

espaços e dos índices urbanísticos.  

- Garantir uma ocupação programada do Plano, em defesa de uma imagem global 

do parque empresarial.  

 

Tendo em conta a estratégia definida pela Câmara Municipal de Vagos no que se 

refere às melhorias socioeconómicas do município, a necessidade do PESPB prende-

se com os seguintes aspetos: 

- Estimular o desenvolvimento empresarial, aproveitando os importantes fatores 

de localização da área de intervenção, com destaque para as excelentes 

acessibilidades, criando condições para a captação de investimentos no curto 

prazo de modo a poder dar resposta a diversas solicitações de diversas áreas 

empresariais.  
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- Criar uma estrutura de ordenamento na área de intervenção do Plano de 

Pormenor articulada com a estrutura global do Parque Empresarial de Soza, 

tendo sempre presente o princípio da sustentabilidade.  

- Qualificar e promover o espaço público, nomeadamente através da qualificação 

dos espaços verdes e de utilização coletiva.  

- Consolidar a implementação do Parque Empresarial de Soza com o objetivo de se 

tornar um parque de referência, indo ao encontro dos princípios estratégicos que 

estão na base da implementação do Parque, nomeadamente a criação de 

infraestruturas e serviços de qualidade, assente num modelo de ocupação 

polinucleada e sectorialmente diferenciada, capaz de acolher diversos setores 

produtivos e novos modelos de negócio.  

 

2.3.2.  Identificação das áreas sensíveis, dos Instrumentos de Gestão do Território e 

classes de espaço afetadas, das condicionantes, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública 

 

Áreas sensíveis 

O projeto não se encontra integrado em nenhuma área classificada como sendo de 

conservação da natureza (ver Figura 2.2). As áreas classificadas mais próximas são o 

Sítio e a ZPE da Ria de Aveiro, localizadas a 3 km a oeste e a 3,5 km a este. O Sítio 

RAMSAR da Pateira de Fermentelos e vale dos rios Águeda e Cértima localiza-se a 

4,7 km a este. 

 

Plano Diretor Municipal de Vagos 

Na área do projeto e envolvente vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vagos, 

publicado pelo Aviso n.º 8076/2009, de 14 de abril (ver Cartas no Anexo II). 

 

Na área do projeto os usos programados pelo PDM foram alterados pelo Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza - Parcela B. 

 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza - Parcela B 

Com a finalidade de adequar os novos usos propostos com os existentes e articulá-

los com as características físicas deste território, foi elaborado e publicado em 2014 

o PPPES-PB, que abrange a totalidade da área de implantação do projeto. 

 

Tendo o próprio PPPES-PB o objetivo de enquadrar a implantação de indústrias, 

armazéns e serviços, o seu Regulamento está totalmente direcionado para o 

controlo desta transformação de uso do solo (Anexo II).  
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O PPPES-PB propõe uma qualificação do solo como urbano, com as seguintes 

categorias funcionais: 

- Espaço de Atividade Económica.  

- Espaços Verdes.  

- Espaços Canais. 

 

A área de implantação do projeto corresponde à área do Plano e transpõe as 

diferentes categorias funcionais. 

 

 

Figura 2.2 – Áreas classificadas para a conservação da natureza mais próximas da área do projeto. 

 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Na área do projeto, e de acordo com a planta de condicionantes do PPPES-PB (ver 

Anexo II), verifica-se apenas a ocorrência da servidão relativa à faixa de proteção à 

autoestrada A17 e à EM585 (também designada rua Direita). 
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3 Descrição do projeto 
 

 

3.1. Localização do projeto 
 

O projeto do Parque Empresarial de Soza – Parcela B (PESPB) localiza-se no concelho 

de Vagos, na freguesia de Sosa (ver Carta 1 no Anexo I). A área do projeto dista 

cerca de 4 km da sede do concelho – Vagos, sendo confinante com a povoação de 

Fontão, localizada a norte. 

 

O PESPB desenvolve-se num terreno com uma área total de 36,8 ha, cujos limites 

desenham um polígono contíguo à A17, que se localiza a sul e sudeste. Na área 

envolvente predomina a ocupação florestal, com povoamentos mistos, pouco 

densos, de pinheiro e de eucalipto. A norte existem alguns terrenos agrícolas. 

 

O acesso direto ao local é efetuado pela autoestrada A17, através da saída 14 para a 

estrada nacional EN333, saindo depois na rotunda à direita para a estrada municipal 

EM585, também designada rua Direita, até à entrada do PESPB. A autoestrada A17 é 

a via que une as principais cidades do litoral centro e norte do país.  

 

O uso atual do solo na área de implantação do PESPB é maioritariamente agrícola e 

florestal (fotografias seguintes e Figura 3.1). No interior da área de implantação do 

projeto já se encontra construída uma indústria (360 Steel), que corresponde à 

parcela 1. 

 

  
Fotografia 3.1 - Entrada atual para a área do projeto 
(junto à parcela 1). 

Fotografia 3.2 - Unidade industrial já instalada na 
parcela 1. 
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Fotografia 3.3 - Vegetação atualmente existente no setor sul da área do projeto. 

  
Fotografia 3.4 - Plantas invasoras (acácias) na área do 
projeto. 

Fotografia 3.5 - Terrenos agrícolas na área do projeto. 

  
Fotografia 3.6 - Acesso existente que atravessa a área 
do projeto no sentido SE-N. 

Fotografia 3.7 - Circulação de veículo agrícola no 
acesso que atravessa a área do projeto. 

  
Fotografia 3.8 - Passagem sob a A17. Fotografia 3.9 - Acesso ao campo de futebol existente 

na área do projeto. 
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Fotografia 3.10 - Vista geral do campo de futebol. 

 

 

Figura 3.1 – Fotografia aérea (2015) da área do projeto e sua envolvente. 
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3.2. Descrição do projeto 
 

O projeto consiste na construção das infraestruturas necessárias para a 

implementação de um parque empresarial constituído por 23 parcelas destinadas à 

indústria, comércio e serviços. 

 

O projeto é caracterizado com base nas informações constantes no relatório do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza (Síntese, 2014), no respetivo 

Regulamento (ver Anexo II) e nos Projetos de Execução das Infraestruturas (Nuno 

França NGneers, 2017). 

 

Na área do PESPB são propostas 4 vias ligadas por uma rotunda localizada no centro 

da área do projeto (ver Carta 3 no Anexo I). Esta rede viária proposta liga à EM585 

que, por sua vez, estabelece a ligação com a EN333 e a A17. Associada à estrutura 

das vias, foram delineadas as restantes redes de infraestruturas. 

 

Os terrenos das parcelas previstas para a área do projeto serão mantidos com o uso 

atual, até à sua ocupação pelas empresas. 

 

No Quadro 3.1 apresentam-se os parâmetros urbanísticos da intervenção proposta.  

 

Quadro 3.1 – Parâmetros urbanísticos do PESPB. 

  % da área do projeto 

Área total do Plano de Pormenor do PES-PB 36,83 ha 100 

Área total do projeto do PESPB (área de intervenção) 36,83 ha 100 

Área total impermeabilizada 25,76 ha  70 

Número de parcelas 23 - 

Área total dos polígonos de implantação 11,6 ha 31,5 

- Área de implantação dos serviços/comércio 0,09 ha - 

- Área de implantação das atividades económicas 11,5 ha - 

Área destinada a parcelas 22,34 ha 60,7 

Área verde público 9,65 ha 26,2 

Área de equipamento de uso público (campo de jogos) 0,19 ha 0,5 

Área de arruamentos e acessos 2,84 ha 7,7 

Área de percursos ciclopedonais 1,26 ha 3,4 

Áreas de estacionamento 0,52 ha 1,5 

Lugares de estacionamento públicos de veículos ligeiros 194 unidades  

Lugares de estacionamento públicos de veículos pesados 18 unidades  

Índice de ocupação do solo (Io) global  0,32 

Índice de utilização do solo (Iu) global  0,63 
Fonte: Adaptado de Síntese (2014). 

 

Relativamente às parcelas, o índice de ocupação do solo previsto é 0,5, procurando 

um equilíbrio entre a área que é efetivamente ocupada e a área livre. A área das 

parcelas varia entre os 2.902 m2 (correspondente à parcela 21 destinada a comércio 

e serviços) e os 40.618 m2 (correspondente à parcela 1 já ocupada pela empresa 

360 Steel) – ver o regulamento do PPPES-PB no Anexo II. 
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As construções a desenvolver nas parcelas não devem exceder uma altura de 

edificação de 15 m, com exceção da parcela 21, onde a altura de edificação máxima 

não deve exceder os 9 m. 

 

É admissível o emparcelamento de parcelas contíguas para a formação de parcelas 

de maiores dimensões, desde que possuam limites laterais ou tardoz comuns e desde 

que se enquadrem nos seguintes pressupostos:  

- A superfície da parcela resultante é a superfície que resulta da soma das 

superfícies das parcelas a agregar. 

- O polígono de máxima implantação é o que resulta da soma dos polígonos de 

máxima implantação das parcelas a agregar, acrescido do polígono que resulta da 

supressão dos afastamentos (laterais e tardoz).  

- A implantação da área edificada não poderá exceder o Índice de Ocupação do 

Solo de 0,60, nem o Índice de Impermeabilização do Solo de 0,7. 

 

São admissíveis, fora do polígono de implantação identificado na planta de 

implantação, edificações para a instalação de estruturas de apoio ao funcionamento 

das empresas (nomeadamente, portarias e outros similares) quando seja 

manifestamente impossível ou funcionalmente desadequado a sua localização no 

interior do edifício e desde que nunca excedam uma área de implantação superior a 

60 m2. 

 

3.2.1. Infraestruturas 

 

As infraestruturas previstas para o PESPB incluem vias de circulação rodoviária, via 

ciclopedonal, caminho de servidão, estacionamento, ecoponto, rede de 

abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede de drenagem de 

águas pluviais, rede de distribuição de energia e iluminação pública, rede de 

telecomunicações e rede de gás. 

 

De seguida apresenta-se uma descrição geral dos projetos de execução. 

 

Infraestrutura viária e ciclopedonal 

Já se encontra construída a via entre a entrada na parcela 1 e a EM585. Assim, o 

projeto de infraestruturas viárias pretende dar seguimento ao traçado desta via, 

assegurando a sua continuidade com os restantes nós de ligação das vias de 

comunicação internas do PESPB, bem como a ligação com as vias existentes e com as 

entradas nas parcelas (Carta 3 no Anexo I).  

 

O projeto de execução prevê a modelação do terreno afeto às vias de comunicação 

internas do PESPB, estacionamentos e passeios. Está também prevista a execução da 

sinalização horizontal e vertical. O projeto assume assim as seguintes premissas: 
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- A ligação da via ciclopedonal e do caminho de servidão com as vias rurais e 

urbanas adjacentes, permitindo a sua continuidade. 

- A rotunda situada no centro da área do projeto terá todas as entradas e saídas à 

mesma cota (ou seja, está num plano horizontal), para um funcionamento seguro 

com veículos de transporte de grandes dimensões. 

- As inclinações adotadas nas vias internas são compatíveis com o transporte de 

cargas pesadas e, se houver necessidade de inclinações mais elevadas, estas 

serão feitas em troços tão curtos quanto possível. 

- A criação da pista ciclopedonal, com pavimento em betão poroso, que cria 

condições para a prática de exercício físico para qualquer cidadão que a queira 

utilizar. 

- A manutenção do campo de futebol e de um caminho de servidão, já existente e 

utilizado pelas populações na envolvente, e em cuja proximidade passará a pista 

ciclopedonal. 

 

As vias que integram o projeto terão as seguintes características: 

- Via A: com uma extensão total de 575,00 m e inclinação máxima de 4%, é 

constituída por duas faixas de rodagem de 3,5 m de largura com duas vias de 

trânsito, tendo cada uma dois sentidos de trânsito. 

- Via B: com uma extensão total de 541,15 m e inclinação máxima de 6% é 

constituída por duas faixas de rodagem com 4,0 m de largura com uma via de 

trânsito, cada uma com um sentido de trânsito. 

- Via C: com uma extensão total de 217,86 m e inclinação máxima de 9%, é 

constituída por duas faixas de rodagem com largura compreendida entre 4,5 m a 

8,0 m, com uma via de trânsito que passa a duas na proximidade da rotunda. 

- Via D: com uma extensão total de 314,38 m e inclinação máxima de 4,5% é, 

constituída por duas faixas de rodagem de 3,5 m de largura com duas vias de 

trânsito, tendo cada uma dois sentidos de trânsito. 

- A rotunda estará num plano horizontal fixado à cota 41,0 m com pendente 

transversal de 2% de inclinação para o intradorso da rotunda, sendo esta 

constituída por quatro faixas de rodagem com 3,5 m de largura. 

 

Os pavimentos a adotar serão de dois tipos: 

- Pavimento flexível em betão betuminoso em zonas de circulação e 

estacionamento de veículos ligeiros e pesados. 

- Pavimento flexível em blocos de betão prefabricados (pavês) em zonas de 

circulação pedonal. 

 

No que respeita à pista ciclopedonal e caminho de servidão, o pavimento será em 

betão poroso que será pintado com acabamento antiderrapante. 
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Todas as vias têm estacionamento para veículos ligeiros com 3,5 m de largura, à 

exceção da via C, e são servidas por passeios com 2,5 m de largura, apresentando 

pendente transversal de 2% de inclinação e de 2,5% no caso dos passeios. 

 

O estacionamento público integra o perfil das vias propostas, sendo paralelos, num 

total de 16 lugares para veículos ligeiros e de 6 lugares para veículos pesados e, 

ainda a possibilidade de estacionar paralelamente ao longo do arruamento. No 

mínimo, o projeto garante uma capacidade de cerca de 194 lugares para ligeiros e 

cerca de 18 lugares para pesados. Cada uma das parcelas deve garantir os 

estacionamentos privados necessários, de acordo com a atividade instalada e a sua 

respetiva área de construção, cumprindo os parâmetros definidos no regulamento do 

PPPES-PB.  

 

Ecoponto 

Está prevista a colocação de um ecoponto, com contentores semienterrados (do tipo 

Molok) para reciclagem de papel, plástico/metal e vidro, bem como um pilhão e um 

contentor semienterrado de lixo indiferenciado. Esta infraestrutura localiza-se 

próximo do lote (ver Carta 4, no Anexo I). 

 

Rede de abastecimento de água 

A rede de abastecimento de água prevista será abastecida a partir da rede existente 

nos arruamentos a norte da área do projeto, sendo consideradas três ligações da 

rede interna do PESPB à rede existente na envolvente. A implantação das condutas 

da rede de distribuição será feita em articulação com as restantes infraestruturas e 

funcionará no passeio, em ambos os lados do arruamento, fora da faixa de rodagem 

(ver Carta 4 no Anexo I). 

 

A utilização de água será necessária para alimentar todas as atividades que se irão 

instalar nas parcelas e a rede de combate a incêndio. Está prevista a instalação de 

hidrantes, de forma a proporcionar os meios adequados ao combate de incêndios. 

 

A rede de distribuição será executada em tubagem do tipo PEAD MRS10 PN10. 

 

De acordo com a informação da AdRA - Águas da Região de Aveiro S.A., transmitida 

ao projetista, existe no local disponibilidade para abastecer a área do projeto, não 

estando previstas quaisquer infraestruturas (adutoras, reservatórios ou outras). 

 

Rede de drenagem de águas residuais 

A rede de drenagem de águas residuais desenvolver-se-á ao longo das vias de 

circulação rodoviária, sempre que possível a meia faixa de rodagem e 

estacionamento. 
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As águas residuais serão encaminhadas para uma Estação Elevatória prevista para o 

final da via D, junto à parcela 21, a partir da qual desenvolver-se-á uma conduta 

elevatória cujo traçado foi definido pela AdRA (ver Carta 4 no Anexo I). 

 

A Estação Elevatória será totalmente enterrada, constituída por um compartimento 

de entrada com câmara de grades, um poço de bombagem onde serão instalados 

dois grupos submersíveis (um de reserva) munidos de base de suporte, hastes, guias 

e correntes para elevação dos grupos e de um terceiro compartimento estanque em 

relação ao poço para a instalação de válvulas de corte e retenção. Esta estação 

disporá ainda de um coletor de recurso e um dispositivo para esvaziamento da 

conduta elevatória. O quadro elétrico destas estações ficará localizado à superfície, 

em armário próprio. 

 

Atualmente não existe rede de drenagem de águas residuais construída nas 

imediações da área do projeto. Segundo informações recolhidas junto da AdRA, 

encontra-se projetada uma rede para a zona urbanizada a norte (povoação de 

Fontão) até à Estação Elevatória, prevendo-se a sua construção parcial a 

curto/médio prazo. Está ainda prevista a ligação à rede a construir na área do 

projeto de um pequeno troço de coletores, a partir do qual serão recolhidas as 

águas residuais provenientes do Beco Pinhal Roque e parte da Rua das Ermidas, 

ambas localizadas a norte da área do projeto.  

 

Toda a área intervencionada será dotada de caixas de ramal de ligação, localizadas 

no exterior das parcelas, e respetivos ramais, de forma a eliminar intervenções no 

pavimento aquando da ocupação das parcelas. 

 

Rede de drenagem de águas pluviais 

A rede de drenagem de águas pluviais prevista para a área do projeto é constituída 

por sumidouros, coletores, câmaras de visita, valetas em betão e canais de 

drenagem superficial. 

 

O traçado da rede será no eixo de uma via de rodagem, para que os veículos não 

circulem com os pneus sobre as tampas. 

 

Ao longo das vias internas de circulação, serão implantadas redes de coletores 

independentes, as quais confluem em simultâneo na passagem hidráulica PH3, 

existente sob a A17, com diâmetro de 1.200 mm (ver Carta 4 no Anexo I). 

 

As águas pluviais recolhidas nas parcelas 1, 12, 13 e 14, localizadas a sul da via A, 

são encaminhadas para os canais de drenagem superficial que conduzem as mesmas 

até à passagem hidráulica PH2, existente sob a A17, com diâmetro de 1.500 mm (ver 

Carta 4 no Anexo I).  
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As águas pluviais recolhidas nas parcelas 15, 16, 17, 18, 19 e 20, localizadas também 

a sul da via A, são encaminhadas para os canais de drenagem superficial que 

conduzem as mesmas até à passagem hidráulica PH3, existente sob a A17.  

 

Os referidos canais de drenagem superficiais serão construídos na faixa de terreno 

existente entre as parcelas e a A17 (ver Carta 4 no Anexo I). 

 

Dado o elevado caudal que irá confluir junto à entrada da PH3, será necessário 

proceder à proteção da boca de entrada através da continuidade do revestimento 

dos canais de drenagem superficial com pedra argamassada. Será também reforçada 

a base destes canais junto à entrada da PH3 com rachão de grandes dimensões 

argamassado, bem como a proteção dos taludes envolventes com enrocamento. 

 

3.2.2. Projeto de Arranjos Exteriores 

 

Pista ciclopedonal e espaços de uso público 

No Projeto de Arranjos Exteriores (PAE) são definidos os revestimentos a aplicar nos 

espaços de uso coletivo afetos à área de intervenção do PESPB, com especial 

incidência na implementação de uma pista ciclopedonal e de circuitos de 

manutenção que irão potenciar a prática de exercício físico e a valorização 

ambiental. 

 

A existência do campo de futebol, que se mantém, já confere um caráter de prática 

desportiva a esta zona. Tanto o caminho de servidão como as áreas de manutenção, 

onde poderão ser instalados aparelhos de exercício físico em madeira tosca, serão 

recobertos por gravilha. 

 

A pista ciclopedonal será revestida a saibro compactado e estabilizado com activsol 

(ou equivalente). Esta pista será confinada em todo o seu perímetro, dos dois lados, 

com toros em pinho tratado de 6 cm de diâmetro, para que o saibro não se espalhe 

por ação da chuva. 

 

Taludes 

Os taludes definitivos, na área pública, serão recobertos com 10 cm de terra 

vegetal, proveniente da decapagem da área de implantação das infraestruturas, as 

quais serão armazenadas temporariamente em pargas localizadas na área de 

intervenção. Assim, os taludes definitivos ficarão recobertos com vegetação rasteira 

para melhor os consolidar e proteger da erosão, além de melhorar a envolvente 

paisagística das vias. 
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Espaços verdes e arranjos paisagísticos 

No caso dos taludes provisórios, dentro das parcelas, não é previsto no Projeto de 

Arranjos Exteriores (PAE) o seu recobrimento, dado que a implantação de indústrias 

na zona irá fazer uma modelação do terreno, alterando os taludes existentes. 

 

Nos dois casos, na base dos taludes, será executada uma valeta em betão, que será 

definitiva no caso dos taludes definitivos e provisória nos taludes do interior das 

parcelas industriais, dado que nesse alinhamento serão construídos os muros de 

vedação das parcelas, aquando da implantação das indústrias. 

 

No espaço de aterro na via A, em frente à parcela 1, está prevista a colocação de 

uma camada de 20 cm de terra vegetal e a plantação de árvores (pinheiro manso). 

 

No centro da rotunda está prevista a aplicação de uma camada de casca de pinheiro 

a recobrir o seu centro. No futuro, poderá ser instalada uma obra de arte, por forma 

a marcar melhor a existência da rotunda. 

 

Junto ao campo de futebol prevê-se a instalação de algum mobiliário urbano em 

madeira tosca, como bancos e mesas, para dar algum apoio aos praticantes de 

atividades desportivas e seus acompanhantes.  

 

Está prevista a manutenção na área do projeto de todas as árvores que não 

perturbem a execução dos trabalhos. As árvores existentes no interior das parcelas 

serão abatidas, se necessário, apenas aquando da instalação das empresas nessas 

parcelas. Assim, no Projeto de Arranjos Exteriores (PAE) é prevista a manutenção 

dos eucaliptos existentes e o reforço, em algumas áreas, do coberto arbóreo com a 

plantação de pinheiro manso. É também prevista a plantação de uma cortina 

arbórea de loureiros a separar o circuito ciclopedonal das parcelas industriais. 

 

3.2.3. Fase de construção 

 

A fase de construção irá iniciar-se com a marcação topográfica, seguida da 

desmatação e limpeza do terreno. Está previsto apenas o abate e corte de árvores 

existentes na área de intervenção ou adjacente, que possam interferir com os 

trabalhos de construção, incluindo os respetivos desenraizamentos. 

 

O estaleiro de apoio à obra será instalado na parcela 2 e deverá ocupar uma área de 

cerca de 1.500 m2. 

 

Seguem-se os movimentos de terras para colocar o terreno à cota de implantação 

das vias. Está prevista a escavação a 1,0 m de profundidade, em média, na área de 

implantação das vias para remoção da terra vegetal. A terra vegetal será separada 
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dos restantes materiais e colocada em pargas, cuja localização deverá ser designada 

dentro da área de projeto, por forma a ser usada nas atividades previstas no PAE. 

 

Os restantes materiais sobrantes deverão ser levados a vazadouro autorizado. Não 

está prevista na área do projeto a constituição de áreas de empréstimo ou depósito, 

com exceção das pargas de terra vegetal, conforme anteriormente referido. 

 

De acordo com o projetista, está previsto um volume de escavação decorrente da 

construção de todas as infraestruturas previstas de 106.159 m3, e 35.137 m3 de 

aterro para melhoria das condições do terreno e outros materiais de aterro. O 

material usado no aterro será solo selecionado para construção. Nesta fase 

desconhece-se a origem dos materiais de aterro. 

 

Após a execução da escavação e aterro à cota de implantação da rede viária, segue-

se a abertura das valas para a implantação das restantes infraestruturas, colocação 

das tubagens, caixas de visita e aterro das valas. Seguem-se os trabalhos de 

colocação de lancis, pavimentações e revestimentos. 

 

Por fim, serão executados os trabalhos de integração paisagística e arranjo de 

espaços verdes. 

 

3.2.4. Fase de funcionamento 

 

O funcionamento do projeto está intrinsecamente dependente da ocupação das 

parcelas. Assim, deverá ocorrer a instalação de indústrias, seguida da sua entrada 

em funcionamento. Uma vez que a ocupação das parcelas depende da procura, não 

se encontra definido o prazo para a entrada em funcionamento do PESPB. 

Atualmente já se encontra instalada e em funcionamento uma unidade industrial na 

parcela 1. 

 

 

3.3. Tráfego, mão de obra e investimento 
 

Tráfego 

Durante a fase de construção a geração de tráfego deve-se essencialmente à 

necessidade de movimentos de terras. É esperado um volume de materiais a 

transportar de 427.331 m3 (escavação, aterro e ABGE), que ocorrerá ao longo de 

5 meses. Assim, considera-se que o volume de tráfego gerado durante este período 

seja de cerca de 120 uvl/h. 

 

No entanto, nesta fase desconhece-se a origem das terras de empréstimo e o 

destino final das terras sobrantes.  
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As atividades de transporte de materiais de construção e trabalhadores também vão 

gerar tráfego rodoviário. 

 

O funcionamento do PESPB implicará a circulação de veículos ligeiros e pesados 

relacionados com o transporte de materiais, equipamentos, matérias-primas e 

produtos finais. Também se consideram os movimentos associados ao pessoal afeto 

às diversas atividades a instalar. 

 

De acordo com o Institute of Transportation Engineers (1996), as zonas industriais 

geram um tráfego médio horário no período de ponta da tarde (o mais desfavorável) 

de 0,92 veículos por cada 1.000 m2 de área bruta de construção. Assim, será de 

esperar um tráfego horário da ordem dos 107 veículos. Admitindo que 20% destes 

veículos são pesados, tem-se um volume horário de 150 uvl na fase de 

funcionamento. 

 

Mão de obra 

Para os trabalhos de construção das infraestruturas, estima-se que a mão de obra a 

afetar seja, em média, de 30 trabalhadores, constituída por engenheiros, 

topógrafos, manobradores, soldadores, pedreiros e serventes. 

 

O funcionamento pleno do PESPB deverá criar, segundo o proponente, cerca de 

1.600 postos de trabalho. 

 

Investimento e rendimentos gerados  

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto para a 

construção do PESPB será de 2,4 milhões de euros.  

 

 

3.4. Alternativas do projeto 
 

De localização 

De acordo com o proponente, esta localização encontra-se prevista no Plano Diretor 

Municipal (UOPG-9), incluída na Zona Empresarial de Soza. No entanto, as parcelas A 

e F já se encontram ocupadas e a Parcela B tem atualmente um Plano de Pormenor 

aprovado e eficaz, o que viabiliza, em termos de ordenamento do território, esta 

localização. 

 

Face à inexistência de alternativas de localização, não é efetuado, no presente 

estudo, qualquer análise comparativa. 

 

Assim, na elaboração do EIA é dado ênfase à apresentação de recomendações, tendo 

em vista melhorar a qualidade do projeto.  
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De conceção 

Do mesmo modo, também não são apresentadas alternativas de conceção, uma vez 

que o presente projeto tem por base a proposta ajustada às recomendações e 

pareceres das entidades intervenientes no processo de aprovação do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza - Parcela B e demais legislação aplicável. 

 

Alternativa zero 

A “alternativa zero” (inexistência de projeto) corresponde à projeção da situação de 

referência na ausência do projeto. Face às condicionantes atrás referidas, esta será 

a única alternativa a considerar no EIA. 

 

 

3.5. Programação temporal estimada  
 

Fase de construção 

O Quadro 3.2 apresenta o cronograma do faseamento apresentado da fase de 

construção das infraestruturas, que apresenta uma duração total de 1 ano. 

 

Quadro 3.2 – Cronograma de faseamento da fase de construção do PESPB. 

 
Fonte: Nuno França NGneers (2017). 

 

Fase de funcionamento 

Face às características do projeto não é possível definir o seu tempo de vida útil. 

Estima-se, no entanto, que o projeto entre em funcionamento assim que terminar a 

construção das infraestruturas, ou seja, cerca de 1 ano após o início da construção. 

É de salientar que já existe uma unidade industrial em funcionamento na área do 

projeto. 

 

O pleno funcionamento do projeto depende da ocupação das parcelas, a qual, por 

sua vez, depende da procura e execução das unidades industriais. 
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Fase de desativação 

A fase de desativação não se encontra prevista, uma vez que os objetivos do projeto 

não definem uma data para o término da sua existência. Trata-se de um projeto em 

que a cada parcela corresponderá uma propriedade, um proprietário e uma 

atividade independente, pelo que se torna impossível definir os múltiplos tempos de 

vida útil dessas atividades e das respetivas instalações. 

 

Assim, não é possível apresentar um plano de desativação adequado ao projeto em 

análise. 

 

 

3.6. Principais ações ou atividades de construção e de funcionamento 
 

Durante a fase de construção as principais atividades são: 

- Limpeza do terreno/ desarborização. 

- Movimentos de terras. 

- Instalação e utilização do estaleiro. 

- Construção das infraestruturas. 

- Transporte de pessoas e materiais. 

 

Durante a fase de funcionamento as principais atividades são: 

- Presença física das infraestruturas. 

- Funcionamento do PESPB. 

- Transporte de pessoas e bens. 

 

 

3.7. Materiais e energia utilizados e produzidos 
 

Fase de construção 

- Materiais de construção. 

- Eletricidade. 

- Gasóleo. 

- Água. 

- Mão de obra. 

 

Fase de funcionamento 

- Eletricidade. 

- Água. 

- Gás natural. 

- Mão de obra. 
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3.8. Principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 
 

Fase de construção 

- Gases de combustão, gerados pela maquinaria e pelos veículos de transporte. 

- Poeiras. 

- Resíduos de construção e demolição. 

- Resíduos perigosos (nomeadamente óleos usados, embalagens). 

- Solos. 

- Águas residuais do estaleiro e atividades de construção. 

- Ruído do equipamento e do tráfego associado. 

 

Fase de funcionamento 

- Águas residuais. 

- Águas pluviais. 

- Resíduos urbanos e industriais. 

- Poluentes atmosféricos. 

- Ruído com origem no tráfego rodoviário e nas unidades industriais. 

 

3.8.1. Efluentes líquidos 

 

Fase de construção 

Como resultado do funcionamento do estaleiro serão produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Dada a ausência de 

infraestruturas no local de implantação do projeto as águas residuais produzidas 

deverão ser encaminhadas para uma fossa estanque e posteriormente descarregadas 

numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) devidamente autorizada. 

 

Estima-se um volume de águas residuais de cerca de 1,35 m3/dia, considerando uma 

média de 30 trabalhadores, uma capitação diária de 50 l/trabalhador e uma 

afluência à rede de 90%. 

 

Fase de funcionamento 

No cenário de ocupação de toda a área do projeto e considerando a estimativa dos 

postos de trabalho diretos gerados pelo PESPB1 (1.600), estima-se um volume de 

águas residuais domésticas de 72 m3/dia, assumindo-se uma capitação média diária 

de 50 l/pessoa e um coeficiente de afluência à rede de 90%. 

 

Em termos qualitativos, para a caracterização das águas residuais domésticas são 

considerados os seguintes parâmetros típicos do efluente de origem doméstica: 

 

                                                
1 Valor usado no projeto de execução das infraestruturas de drenagem de águas residuais (Nuno França NGneers, 2017). 
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 pH: 6,0 - 9,0 

 CBO5: 54 g/habeq.dia 

 SST: 90 g/habeq.dia 

 

Tipicamente considera-se que 1 habeq corresponde a 2 trabalhadores, dependendo 

do número de trabalhadores com utilização de balneários e do número e tipo de 

refeitórios/ cantinas. Para um total de 1.600 trabalhadores estima-se uma carga de 

40.500 g/dia de CBO5 e de 67.500 g/dia de SST. Estes efluentes terão como destino 

a Estação Elevatória prevista para a área do projeto, a qual deverá no futuro ser 

ligada à rede pública de drenagem de águas residuais. 

 

No que diz respeito às águas residuais industriais, o volume e as suas características 

vão depender do tipo de indústrias que se vão instalar, devendo o seu destino ser 

analisado caso a caso. 

 

Atualmente, a unidade industrial instalada na parcela 1 produz efluente doméstico e 

industrial, o qual é drenado para uma fossa estanque localizada dentro da parcela. 

As águas residuais são depois enviadas, através de um veículo cisterna, a um gestor 

de resíduos autorizado2. 

 

3.8.2. Resíduos sólidos 

 

Fase de construção 

Como resultado das operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno, 

serão gerados resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos 

(LER 20 02 01). 

 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e outros 

equipamentos de construção civil, vai originar um conjunto de resíduos associados a 

operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com 

características perigosas. Os resíduos gerados nestas operações são: 

- Óleos usados (LER 13 02 05). 

- Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos 

(LER 15 02 02). 

- Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

- Sucata diversa (LER 16 01 17 e LER 16 01 18). 

 

Quanto aos resíduos associados à construção das infraestruturas são essencialmente 

resíduos de construção e demolição (LER 17 01 07), madeiras (LER 17 02 01) e 

resíduos de embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

 

                                                
2 Informação fornecida pela Câmara Municipal de Vagos. 



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Descrição do projeto 

 

3-17 

Na contratação com a entidade executante, o proponente deverá garantir o bom 

armazenamento e o destino final adequado dos resíduos produzidos. 

 

O Quadro 3.3 lista os resíduos que serão produzidos durante a fase de construção. 

Nesta fase do projeto não existe informação sobre os quantitativos de resíduos que 

serão produzidos. O destino final a dar aos resíduos é apenas indicativo, uma vez 

que a entidade executante deverá apresentar antes do início da fase de construção 

um Plano de Gestão de Resíduos com a indicação do destino final e das operações de 

armazenamento temporário previsto. 

 

Quadro 3.3 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final. 

Resíduos 
Código da 

Lista Europeia 
de Resíduos 

Perigosidade Destino final 

Resíduos compostáveis de desflorestação 

e desmatação de terrenos 
LER 20 02 01 Não Valorização em entidade licenciada 

Resíduos de construção e demolição LER 17 01 07 Não Valorização em entidade licenciada 

Madeiras LER 17 02 01 Não Valorização em entidade licenciada 

Óleos minerais não clorados de motores, 

transmissões e lubrificação 
LER 13 02 05 Sim 

Valorização ou regeneração em 

entidade licenciada 

Materiais absorventes contaminados com 

hidrocarbonetos 
LER 15 02 02 Sim 

Valorização ou regeneração em 

entidade licenciada 

Embalagens de plástico e metal 
LER 15 01 02 

LER 15 01 04 
Não Reciclagem em entidade licenciada 

Sucata diversa 
LER 16 01 17 

LER 16 01 18 
Não Reciclagem em entidade licenciada 

 

Fase de funcionamento 

Como resultado do funcionamento do PESPB, serão gerados resíduos urbanos ou 

equiparados com origem nas atividades de comércio, serviços e indústrias, 

nomeadamente: 

- Papel e cartão (LER 20 01 01). 

- Vidro (LER 20 01 02). 

- Resíduos biodegradáveis de cozinhas (LER 20 01 08). 

- Pilhas e acumuladores (LER 20 01 34). 

- Embalagens de plástico (LER 20 01 39). 

- Embalagens de metal (LER 20 01 40). 

 

Estes resíduos deverão ser recolhidos seletivamente e encaminhados para uma 

entidade licenciada para reciclagem e valorização. 

 

Como resultado das atividades de manutenção e arranjo dos espaços verdes serão 

produzidos resíduos biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 

 

O funcionamento das unidades industriais a instalar no PESPB deverá traduzir-se na 

produção de resíduos característicos do tipo de atividade desenvolvida. Nesta fase 
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do projeto não se conhecem em concreto quais as indústrias que se vão instalar, 

pelo que não é possível identificar o tipo de resíduos industriais produzidos. No 

entanto, a gestão dos resíduos será da responsabilidade do produtor. 

 

3.8.3. Emissões gasosas 

 

Fase de construção 

A circulação de veículos e equipamentos é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado, nomeadamente monóxido 

de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e 

partículas em suspensão. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos resulta ainda da circulação nas vias não 

pavimentadas dos veículos e equipamentos envolvidos nas atividades de 

movimentação de terras e operações de escavação e terraplenagem e construção 

das infraestruturas (camiões, escavadoras, retroescavadoras, bulldozers, etc.). 

 

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA, 1995), a circulação de 

veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao levantamento de poeiras 

que podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo por km. 

 

As operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno, assim como as 

operações de terraplenagem e regularização de cotas, irão originar a emissão de 

partículas, o mesmo se verificando com as atividades de construção em geral. 

 

As emissões de partículas totais em suspensão de zonas em construção são 

proporcionais à área mobilizada, atingindo cerca de 2,69 ton/ha/mês (EPA, 1995) 

que, apesar de ser um valor meramente indicativo, permite aferir a ordem de 

grandeza das emissões envolvidas. 

 

Fase de funcionamento 

A emissão de poluentes resulta do tráfego rodoviário e da atividade industrial que se 

irá instalar no PESPB. A circulação de veículos é responsável pela emissão de 

poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

 

Nesta fase não é possível quantificar as emissões associadas às atividades que se 

podem vir a instalar no PESPB. O controlo das emissões gasosas é uma obrigação 

legal, pelo que as instalações devem apresentar sistemas que permitam o 

cumprimento da legislação nacional em termos da concentração dos poluentes 

emitidos e das características físicas das respetivas chaminés. 
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3.8.4. Ruído 

 

Fase de construção 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados 

em operações de desmatação, escavação, terraplenagem, pavimentação ou simples 

transporte. 

 

A ordem de grandeza dos níveis de ruído, nomeadamente do nível sonoro 

equivalente (LAeq), produzidos por retroescavadoras e equipamentos de corte será de 

75 a 95 dB(A) e de 100 a 110 dB(A), respetivamente. Os níveis sonoros produzidos 

por máquinas escavadoras e de transporte de terras, em função da distância à fonte 

emissora de ruído e considerando que a propagação ocorre em espaço livre, situam-

se nas seguintes gamas: 

- 72 dB(A) a 75 dB(A), a uma distância de 30 m. 

- 62 a 65 dB(A), a 100 m de distância. 

- < 55 dB(A), a partir dos 200 m de distância. 

- < 49 dB(A), a 400 m de distância. 

 

Fase de funcionamento 

O ruído resultante do funcionamento do projeto deve-se ao tráfego rodoviário 

gerado pelas atividades a instalar. 

 

Outra fonte de ruído estará associada ao funcionamento de equipamentos afetos a 

cada uma das instalações das atividades económicas de natureza industrial, 

armazenagem e serviços que deverão ocupar as parcelas disponíveis. Nesta fase há 

um conjunto de informação que não se encontra disponível, nomeadamente: 

- Tipo, setor de atividade e dimensão exata das atividades a instalar. 

- Regime de laboração das mesmas. 

- Tipo, número e localização dos equipamentos a instalar no exterior. 

- Informação acústica sobre as características de emissões ruidosas destes 

equipamentos, tal como o nível de potência sonora, comportamento espectral, 

diretividade, etc. 

 

Dada a ausência destes elementos, tem-se como referência os fatores de emissão 

apresentados no Mapa de Ruído (ECO14, 2014) e que se encontram no Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – Fatores de emissão considerados para as parcelas projetadas. 

Fonte em área 
Lw / m2 (dB(A)) 

Diurno Entardecer Noturno 

Área com industrial (todas as parcelas exceto a 21) 60 60 60 

Área com usos comerciais 60 60 45 
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Considera-se ainda que o controlo do ruído é uma obrigação legal, pelo que os 

edifícios devem apresentar as características de atenuação que permitam o 

cumprimento da legislação nacional. 
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4 Situação de referência 
 

 

4.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 
 

4.1.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto 

foram considerados os seguintes aspetos: 

‐ Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo. 

‐ Enquadramento geológico.  

‐ Litologia e formações geológicas locais. 

‐ Tectónica e sismicidade. 

‐ Recursos e monumentos geológicos e geomorfológicos. 

 

O objetivo ambiental é evitar a afetação de estruturas geomorfológicas relevantes 

e de recursos geológicos. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

A caracterização da geomorfologia e da geologia foi realizada com base na consulta 

de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

‐ Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 16-C (Vagos), e respetiva 

Notícia Explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1981). 

‐ Relatório geotécnico e estudo hidrogeológico para a área do Parque Empresarial 

de Soza (Yuka Sonda, Lda., 2011 e Congeo, Lda., 2011). 

‐ Carta Militar n.º 196, à escala 1:25.000 (IGeoE, 2002). 

‐ Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis 

Integradas na Região Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua 

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

‐ Plano da Bacia Hidrográfica do rio Vouga (CCDR-C, 2001). 

‐ Elementos de caracterização da revisão do PDM de Vagos (CM de Vagos, 1998). 

 

Relativamente à neotectónica e à sismicidade foram consultadas a carta 

neotectónica de Portugal continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e Ribeiro 

(1988), a carta de isossistas de intensidade máxima, do Instituto de Meteorologia 

(1997) e o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 

(RSAAEP), publicado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. 

 

Realizou-se ainda reconhecimento de campo, de modo a completar os dados e a 

validar as interpretações. 
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A área de estudo para a geomorfologia e geologia foi a área de implantação do 

projeto e a sua envolvente mais próxima, representada na Figura 4.1. Foi também 

realizado um enquadramento de âmbito regional. 

 

4.1.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento regional 

A área de estudo localiza-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, que é uma unidade 

morfoestrutural correspondente à bacia sedimentar que se começou a diferenciar no 

Triásico: a Bacia Lusitaniana. Esta bacia constitui uma depressão alongada, com 

orientação NNE-SSW, onde os sedimentos acumulados na zona do eixo atingem cerca 

de 5.000 m de espessura. A este, a bacia encontra-se individualizada do Maciço 

Antigo pela falha Porto-Coimbra-Tomar. 

 

A área de estudo situa-se na Bacia Sedimentar de Aveiro, correspondente ao setor 

setentrional da Bacia Lusitaniana. A Bacia Sedimentar de Aveiro fica situada entre o 

Maciço Antigo, delimitado pela Falha Porto-Tomar (a este), o alinhamento Tocha-

Febres-Mogofores (a sul) e o oceano atlântico (a oeste) (Benta, 2006). 

 

Em termos geomorfológicos, a área de estudo enquadra-se na unidade das “Planícies 

Costeiras (de origem marinha e fluvial) da Bacia Cenozóica Ibérica”, que 

corresponde às superfícies aplanadas, com altitudes inferiores a 100 m, ocupadas 

por sedimentos arenosos plio-quaternários (Pereira et al., 2014). A área insere-se na 

subunidade “Planície Litoral Douro-Mondego”, que é um setor dominado pela 

presença da laguna costeira de Aveiro, bem como o desenvolvimento de dunas até 

cerca de 20 km para o interior, com algumas lagunas interdunares. 

 

A região onde se insere o projeto apresenta um relevo aplanado e de baixa altitude, 

que desce gradualmente de este para oeste, até ao oceano atlântico. O concelho de 

Vagos apresenta um relevo pouco acidentado e com uma vasta extensão de 

território praticamente plana, com cotas dos 0 aos 70 m de altitude, predominando 

as cotas abaixo dos 40 m.  

 

Em termos hidromorfológicos, a área de estudo insere-se na unidade do Baixo 

Vouga-Norte (CCDR-C, 2001), que abrange à zona lagunar designada ria de Aveiro, 

nomeadamente na bacia hidrográfica do rio Águeda, na sub-bacia do rio Cértima. 

Trata-se de uma área com características sedimentares, de formações 

essencialmente detríticas. 
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Geomorfologia 

A área de estudo é, de um modo geral, aplanada e de baixa altitude (cotas entre 

10 m e 60 m), correspondendo a um planalto na cumeada que separa a bacia do rio 

Boco da bacia do rio Cértima. A área de implantação do projeto apresenta um 

relevo plano a suave (declives 1 a 10%), com cotas entre os 60 m e os 35 m, 

decrescendo de oeste para nordeste (Carta 2 no Anexo I). O relevo encontra-se 

artificializado devido a movimentações de terras decorrentes da produção florestal, 

da proximidade à A17, e da implementação da indústria existente na parcela 1. A 

rede de drenagem é dendrítica, com direção dominante de oeste-este, em direção à 

ribeira do Pano, tendo os cursos de água drenagem apenas nos meses de maior 

precipitação.  

 

Geologia 

Na área do projeto, de acordo com a Carta Geológica 16-C (Vagos), as unidades 

estratigráficas existentes (Figura 4.1) são: 

 
Quaternário   

Plistocénico Depósitos de praias antigas - Nível de 60-70 (Q2
a) 

Cretácico  

Santoniano(?) – Maestrichtiano Argilas de Vagos (C5) 
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Fonte: SGP (1981) 

Figura 4.1 – Extrato da carta geológica, folha 16-C (Vagos). 

 

Nos pontos seguintes será realizada a caracterização geológica com base no estudo 

geológico e no estudo hidrogeológico realizados para a área total do Parque 

Empresarial de Soza (Yuka Sonda, 2011 e Congeo, 2011), onde se insere a área de 

implantação do projeto. O estudo geológico apresenta um mapa da litologia 

superficial, que permitiu uma atualização e pormenorização da carta geológica do 

local (Figura 4.2).  
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Fonte: Adaptado de Congeo (2011). 

Figura 4.2 – Carta geológica com a atualização do limite do Quaternário (Q2) e do Cretácico (C5) realizado por 

Yuca Sonda (2011). 

 

No âmbito da elaboração do estudo geológico foram realizadas 13 sondagens 

mecânicas rotativas, com 10,5 m de profundidade. A sondagem mais próxima da 

área do projeto é a S5 (ver Figura 4.4). Na área de implantação da unidade 

industrial Plafesa foi também realizada uma sondagem em 2010, sendo apresentados 

os logs na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Perfis da sondagem S5 e SPlafesa. 

 

A área de estudo compreende o contacto entre o Plistocénico indiferenciado (Areias 

silto-argilosas do Plistocénico) a poente, com a formação das Argilas de Aveiro – 

Vagos do Cretácico, a nascente. Na área existe uma camada superficial de cobertura 

do Plistocénico composta por areias silto-argilosas e siltes argilosos que podem 

atingir nos locais com cotas mais elevadas possança próxima dos 10 m. Estes 

depósitos plistocénicos apresentam-se em camadas interestratificadas dispostas em 

estruturas planares e sub-horizontais. Subjacente ou lateralmente existe a formação 

Argilas de Vagos, de idade cretácica, constituída por argilitos, siltitos e camadas 

calcarias em series alternantes, de pequena espessura. Esta série chega a atingir 

mais de uma centena de metros de espessura, formando estruturas planares com 

inclinações suaves para NNE (Figura 4.4). 
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Fonte: Yuka Sonda, Lda. (2011). 

Figura 4.4 – Perfil da parte sul do PES. 

 

Nos parágrafos seguintes são descritas mais detalhadamente as formações aflorantes 

na área do projeto. 

 

Depósitos de praias antigas e terraços fluviais (Q2
a) - Areias silto-argilosas do 

Plistocénico 

A parte oeste do projeto encontra-se coberta por depósitos de praias antigas, que 

ocupam cerca de 73% da área (26,9 ha). A composição litológica destes depósitos é 

geralmente arenosa, apresentando por vezes seixos rolados. Mais raramente 

Área do 
projeto 
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observam-se lentículas de argilas e cascalheiras. A fração argilosa estima-se em 

cerca de 3%. Nos Depósitos de praias antigas, nível 60-70 m (Q2
a), os sedimentos são 

formados por areias e areões com seixos bem rolados.  

 

A plataforma de Vagos é essencialmente constituída por cascalheira na base que 

passa superiormente a areões com muito pouca argila.  

 

Do ponto de vista geotécnico, as areias apresentam-se compactas a muito 

compactas. Estas formações apresentam um grau de erosão elevado. No caso de 

abertura de estradas os taludes de escavação necessitam de drenagem superficial e 

revestimento vegetal adequado para proteção contra o ravinamento. 

 

Argilas de Vagos (C5) do Cretácico 

Na área do projeto esta formação ocorre na sua parte este, e ocupa 27% (9,9 ha). 

Esta unidade do cretácico, também designada de Arenitos e Argilas de Aveiro, é 

constituída, no geral, por camadas de argilas de cores alternadamente esverdeadas 

e avermelhadas (de espessuras que variam entre 0,3 e 1,5 m). Entre as camadas 

argilosas surgem, por vezes, camadas levemente gresosas de cores amareladas ou 

cinzentas claras e/ou finas camadas de calcários dolomíticos com 0,2 m de 

espessura média. Grande parte destas formações estão cobertas por depósitos de 

areias de dunas e terraços de praias antigas. A espessura desta formação aumenta 

no sentido norte e oeste, tendo uma sondagem em Vagos apresentado 150 m de 

espessura.  

 

As estruturas sedimentares são do tipo tabular, pseudovaradas e localmente com 

estruturas do tipo “flaser”. A formação tem forma geral prismática, cuja espessura 

vai aumentando no sentido norte e oeste. A composição destas argilas é 

essencialmente ilite e quartzo. Os Arenitos e Argilas de Aveiro e Vagos afloram a 

oeste da Palhaça, numa faixa alongada aproximadamente norte-sul, que se estende 

desde a povoação de Palhaça até Mamarrosa.  

 

Um corte efetuado no barreiro Mano (em Vagos) estabeleceu a seguinte sucessão 

(SGP, 1981), de cima para baixo: 
1) Cobertura de areias e seixos (0,5 m). 
2) Argila siltosa, vermelha (0,5 m). 
3) Argila siltosa, verde (0,5 m). 
4) Camada de calcário dolomítico (0,15 m). 
5) Argilas alternadamente verdes e vermelhas (2,5 m). 
6) Camada de calcário dolomítico (0,15 m). 
7) Alternância de camadas de argila de cores verdes-vermelhas (1,5 m). 
8) Calcário dolomítico branco, muito rijo (0,3 m). 
9) Leitos de grés muito finos, amarelados, manchados de vermelho (2,0 m). 
10) Grés muito fino argiloso (3,0 m). 
11) Argila cinzenta-amarelada com fragmentos carbonosos (2,0 m). 
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Tectónica 

O estilo tectónico das formações cretácicas na bacia do rio Vouga enquadra-se no 

rejogo da rede de fracturação tardi-hercínica que condicionou um conjunto de 

blocos, no interior dos quais a cobertura sedimentar apresenta pequenas 

deformações, de grande raio de curvatura (Almeida et al., 2000). As principais 

direções da referida fracturação (Figura 4.5) são: 

- A direção N-S, paralela ao bordo oeste do Maciço Antigo. Caracteriza-se por uma 

extensa falha que se desenha desde a serra de Montemor e vai até Mamodeiro e 

Carrajão. 

- A direção NNW-SSE, coincidente com a orientação dos grandes desligamentos 

tardi-hercínicos e que se manifestam principalmente na parte terminal do rio 

Vouga, embora cobertos pelas formações mais recentes. 

 

 
Fonte: Cabral e Ribeiro (1988). 

Figura 4.5 – Extrato da carta neotectónica. 

 

As formações cretácicas apresentam-se no geral pouco deformadas. Na zona de 

Aveiro formam um sinclinal muito aberto que mergulha suavemente para o litoral. O 

flanco norte está controlado pelo soco hercínico e o flanco sul reflete a influência 

do anticlinal da Palhaça. Na parte interna do alinhamento estrutural Palhaça-

Mamarrosa-Febres desenha-se uma série de sinclinais e anticlinais mas sempre de 

caráter sub-tabular, isto é, com inclinações muito pequenas.  
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Sismicidade 

Em relação à carta de isossistas de intensidade máxima do IM (1997), a região onde 

se insere o projeto é uma zona de intensidade VII (Figura 4.6). Um sismo desta 

intensidade é designado de muito forte. De acordo com o sítio Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta situação é “difícil permanecer de pé. É notado 

pelos condutores de automóveis. Os objetos pendurados tremem. As mobílias 

partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fraturas (…)”. 

 

 

Figura 4.6 - Enquadramento sísmico: mapa de intensidades sísmicas e mapa do  

zonamento sísmico de Portugal continental. 

 

Segundo o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 

(RSAEEP), Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, que apresenta um zonamento do 

país em 4 zonas, de A a D, por ordem decrescente de intensidade sísmica, o 

concelho de Vagos insere-se na zona sísmica C, com coeficiente de sismicidade () 

de 0,5, que corresponde a uma área de risco médio a reduzido (Figura 4.6). 

 

Recursos minerais e monumentos geológicos 

As argilas e areias são as substâncias minerais de maior ocorrência e exploração na 

região onde se insere o projeto, concretamente: 

- As argilas, que provêm da formação Argilas de Vagos, são utilizadas para 

alimentar as cerâmicas locais de barro vermelho, para o fabrico de telha e de 

tijolo. A região de Aveiro possui importantes depósitos de argila, particularmente 
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de argila comum, utilizada para o fabrico de cerâmica de construção (tijolo 

maciço, tijolo furado, telha, abobadilha, mosaico de pasta vermelha). Mas 

existem também argilas especiais, como é o caso do caulino, utilizado no fabrico 

de porcelana, faiança, grés sanitário, grés cerâmico, grés porcelânico e mosaico 

de pasta branca (Carrabau, 2005).  

- Nas areias da formação de Depósitos de praias antigas e de terraços fluviais do 

Plistocénico é vulgar a presença de areeiros. As areias são geralmente grosseiras, 

possuem algum areão e seixo rolado, sendo aproveitadas para a construção civil e 

rodoviária. 

 

De acordo com sítio da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), encontram-se 

referenciadas 14 explorações de inertes no concelho de Vagos, sete das quais na 

freguesia de Sosa, estando apenas uma delas ativa (Quadro 4.1). Tratam-se de 

explorações de argilas e areias comuns e de saibro, demonstrando que são o recurso 

com maior relevância na área de estudo. 

 

Quadro 4.1 – Explorações de inertes referenciadas no concelho de Vagos. 

Denominação Entidade registada Substância Estado Freguesia 

Barreiro do mano Cerâmica de Vagos Lda. Argila comum Abandonada Vagos 

Cardais n.º 1 A Tijoleira Central de Estarreja Lda. Argila comum Abandonada Sosa 

Covas do Forno Manuel Vitor da Rocha Marques Saibro Suspensa Ouca 

Fontão João Batista Julião Saibro Abandonada Santa Catarina 

Lavandeira n.º 4 João Batista Julião Saibro Abandonada Sosa 

Lavandeira n.º 5 João Batista Julião Saibro Abandonada Sosa 

Lavandeira n.º 6 João Batista Julião Saibro Abandonada Sosa 

Lavandeira n.º 7 Braga & Fernandes Lda. Areia comum Abandonada Sosa 

Ouca Inarce - Exploração de Argila S.A. - Ativa Ouca 

Parada de Baixo Oliveira, Lontro & Filhos Lda. Areia comum Abandonada Calvão 

Quinta das Lebres Joaquim de Jesus Miranda Areia comum Abandonada 
Santo André de 

Vagos 

Saibreira da Lavandeira Braga & Fernandes Lda. Saibro Ativa Sosa 

Salgueira n.º 4 MA - Inertes Lda. Saibro Caducada Santa Catarina 

Salgueiro n.º 3 Almeida e Carvalhais Lda. Saibro Abandonada Sosa 
Fonte: Adaptado de http://www.dgeg.pt/, consultado em novembro de 2016. 

 

Na área do projeto não ocorrem atualmente explorações. No entanto, na sua 

envolvente ocorreram pequenas explorações de argilas, nomeadamente a sul, na 

área atualmente ocupada pela Parcela A do Parque Empresarial de Soza. 

 

Não existe qualquer referência à existência de monumentos geológicos (jazidas 

fósseis ou outras formações geológicas de elevado valor científico e económico) na 

bibliografia consultada. No trabalho de campo efetuado, também não foi detetada 

nenhuma das situações atrás referidas.  

 

 

 

 

http://www.dgeg.pt/,
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4.2. Recursos hídricos subterrâneos 
 

4.2.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Unidades hidrogeológicas e massas de água subterrânea. 

- Sistemas aquíferos locais (caracterização, principais formações aquíferas e 

direções do escoamento subterrâneo). 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Pontos de água. 

- Qualidade da água subterrânea. 

 

O objetivo ambiental é a não afetação dos recursos hídricos subterrâneos, em 

termos quantitativos e qualitativos, para que os usos não sejam perturbados. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi realizada com base na 

consulta de dados bibliográficos e de elementos cartográficos, nomeadamente: 

- Delimitação cartográfica dos aquíferos e respetivas fichas de caracterização 

INAG-SNIRH e Almeida et al. (2000). 

- Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 16-C (Vagos), e respetiva 

Notícia Explicativa (Serviços Geológicos de Portugal, 1981). 

- Relatório geotécnico e estudo hidrogeológico para a área do Parque Empresarial 

de Soza (Yuka Sonda, Lda., 2011 e Congeo, Lda., 2011). 

- Carta Militar n.º 196, à escala 1:25.000 (IGeoE, 2002). 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis 

Integradas na Região Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua 

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

- Plano da Bacia Hidrográfica do rio Vouga (CCDR-C, 2001). 

 

Em relação aos furos e captações licenciados foram utilizados os dados fornecidos 

pela APA/ARH-Centro (novembro de 2016).  

 

A área de estudo para a hidrogeologia é a área do projeto, bem como a sua 

envolvente mais próxima, com particular relevância para a área abrangida pelo 

sistema aquífero presente. 

 

Para a caracterização da qualidade da água foram consultados os dados de 

qualidade das estações de monitorização mais próximas da área do projeto. Foram 

ainda consultados o documento “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” 

(Almeida et al., 2000), os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de 
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Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

4.2.3. Caracterização base 

 

A área do projeto insere-se no sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2), que é 

uma massa de águas subterrâneas localizada na parte mais setentrional da Bacia 

Meso-Cenozoica Ocidental Portuguesa, mais concretamente, na parte terminal da 

bacia hidrográfica do rio Vouga, ocupando uma área de aproximadamente 893,7 km2 

(Carta 5 no Anexo I). 

 

Trata-se de uma massa de águas subterrâneas, formada por diversos níveis aquíferos 

sobrepostos e confinados em dois terços da sua extensão. Esta massa de água recebe 

recarga numa área limitada localizada a este e descarrega no mar (Figura 4.7). De 

acordo com Marques da Silva (1990), o sistema é constituído por três aquíferos 

sobrepostos, de acordo com o seguinte esquema do modelo hidrogeológico: 

 
Formações hidrogeológicas 

Sistema aquífero 
Litoestratigrafia Permeabilidade 

Argilas de Aveiro e de Vagos Impermeável Teto 

Grés de Verba (Grés Grosseiros Superiores) Semipermeável Aquitardo 

Aq
uí

fe
ro

 

pr
in

ci
pa

l Grés de Oiã (Grés Grosseiros Superiores) Permeável 

Aquífero 

multicamada 

Grés Micáceo Permeável 

Formação Carbonatada Permeável 

Grés da Palhaça  

(Grés Grosseiros Inferiores) 

Sequência superior Permeável 

Parte média Pouco permeável Aquífero multicamada 

Parte inferior Pouco permeável Aquífero multicamada 
Fonte: adaptado de Marques da Silva (1990). 

 

 
Fonte: adaptado de Condesso de Melo (2002) in APA/ARH-Centro (2012). 

Figura 4.7 – Modelo conceptual da massa de águas subterrâneas do Cretácico de Aveiro.
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As principais características deste sistema aquífero encontram-se sintetizadas no 

Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 – Principais características do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2). 

Formações 
aquíferas 
dominantes  

Do topo para a base: 

- Arenitos de Carrascal (espessura máxima de 120 m). 

- Calcários Apinhoados da Costa de Arnes (podem atingir 20 m de espessura). 

- Arenitos Grosseiros Superiores (máximo de 100 m de possança). 

Características 
gerais 

Aquífero multicamada, formado por três conjuntos sobrepostos que apresentam uma piezometria e 

produtividades distintas: 

- No topo, o aquífero principal tem como suporte a última sequência dos Arenitos de Carrascal, 

Formação carbonatada, Arenitos Micáceos e parte inferior dos Arenitos Grosseiros Superiores. 

- Subjacente, um aquífero cujo suporte litológico é parte dos Arenitos de Carrascal. 

- Na base, um aquífero que tem por suporte a parte inferior dos Arenitos de Carrascal. 

Produtividade Mediana de 15,0 l/s. 

Uma sondagem situada a cerca de 1,5 km a norte de Vagos, atingiu a profundidade de 300 m. A captação 

começou a ser produtiva depois dos -150 m, abaixo das Argilas de Vagos. A sua produtividade permitiu 

um caudal de exploração até 100 m3/h e, por simples artesianismo forneceu um débito da ordem dos 10 

l/s (36 m3/h). O nível piezométrico é positivo e o hidrodinâmico, até +4,1 m, permitiu obter 5 l/s, sendo 

de 12,8 l/s até +1,3 m, e ainda de 30 l/s com um rebaixamento apenas de -4,4 m. 

Parâmetros  
hidráulicos 

Apresenta propriedades hidráulicas variáveis.  

Os valores mais elevados de transmissividade são observados na parte central da massa de águas 

subterrâneas, em torno a Aveiro e Ílhavo, onde predominam valores com uma mediana superior a 

250 m2/dia. Nesta zona, a massa de águas subterrâneas apresenta valores de coeficiente de 

armazenamento que são característicos de um sistema aquífero confinado (10-4 e 10-5). 

Mais para este, próximo da zona de recarga, observam-se valores de transmissividade inferiores (100-

200 m2/dia) e coeficientes de armazenamento superiores. 

Em relação às formações geológicas observa-se o seguinte: 

- Arenitos e Argilas de Aveiro e de Vagos: aquicludo. 

- Grés grosseiros superiores – Grés de Verba: aquitardo, com transmissividade de 50 m2/dia. 

- Grés grosseiros superiores – Grés de Oiã: aquífero, com transmissividade de 200 m2/dia. 

- Grés micáceo: aquífero, com transmissividade de 200-400 m2/dia. 

- Formação carbonatada: aquífero, com transmissividade de 100 m2/dia. 

- Grés grosseiros inferiores – Grés da Palhaça: aquífero, com transmissividade de 300 m2/dia. 

Funcionamento 
hidráulico 

Em relação à circulação regional, a direção de fluxo natural é 

da zona de recarga, a este, para o mar.  

O fluxo encontra-se alterado ou mesmo invertido na região de 

Ílhavo-Aveiro-Murtosa devido a uma depressão dos níveis na 

parte central do aquífero. 

O fluxo encontra-se influenciado pelas extrações, apresentando 

o mapa de piezometria uma depressão na parte central da 

massa de águas subterrâneas, para onde convergem as 

principais direções de fluxo. 

O aquífero continua a apresentar cotas piezométricas inferiores 

ao nível mar em toda a sua zona norte e central. Esta situação 

potencia o avanço da interface água doce/água salgada, 

verificando-se, a ocidente, numa linha que vai sensivelmente 

de Vagos até à Murtosa, uma direção do fluxo subterrâneo de 

mar para terra. No entanto, não foram ainda detetados 

fenómenos de intrusão marinha.  

Na parte mais a sul e a este (zona de recarga) da massa de 

água continuam a verificar-se cotas piezométricas acima do 

nível médio da água do mar. Na zona da Vagueira há ainda hoje 

algumas captações com artesianismo. 

 

 
 

Área do 
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Balanço  
hídrico 

Recarga: 

A área de recarga é de apenas 55 km2, o que corresponde a 

apenas 6% da área total da massa de água. A zona de recarga 

fica situada na parte mais oriental da massa de águas 

subterrâneas onde afloram as formações permeáveis, 

principalmente o Grés Micáceo, Grés da Palhaça e Grés de Oiã. 

A recarga subterrânea faz-se por infiltração da água da chuva. 

É possível que na altura da época de águas altas, a Pateira de 

Fermentelos e o rio Águeda possam contribuir para aumentar 

esta recarga. 

A recarga média anual de água subterrânea a longo prazo é de 

138 mm/ano, o que equivale a um volume anual de 

7,7 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 

1.176 mm e uma área de recarga de apenas 55 km2. A 

disponibilidade hídrica em termos de recursos renováveis nesta 

massa de águas subterrâneas é de 6,9 hm3/ano. 

Descarga e extrações: 

A principal descarga é para ocidente, em direção ao mar. Na 

sua parte mais oriental, existem inúmeras nascentes e, existe 

também provavelmente, conexão hidráulica com a Pateira de 

Fermentelos, sendo provável a descarga para esta massa de 

água superficial durante o período de águas baixas (verão). 

 

 

A água subterrânea nesta massa de água é explorada para abastecimento público e consumo privado. O 

volume total de água subterrânea captado é de 10,7 hm3/ano. 

Balanço de água: 

O balanço de água foi calculado subtraindo ao valor das disponibilidades hídricas anuais (6,9 hm3/ano), 

ao valor calculado das extrações de água subterrânea (11 hm3/ano). 

O balanço de água é de -3,8 hm3/ano, valor que confirma que as extrações são superiores aos valores 

das disponibilidades hídricas subterrâneas (~155%), indicando a sobrexploração do sistema aquífero. 

Hidroquímica Com base nos resultados dos programas de monitorização de vigilância entre outubro de 1997 e 

setembro de 2010, nesta massa de águas, predominam águas subterrâneas com baixas condutividades 

elétricas (valores de mediana 442 mS/cm) e pH ligeiramente ácido com valores de mediana na ordem 

dos pH~7,6, ou seja, dentro do intervalo para o consumo humano.  

Só existem amostras com valores de nitratos quantificáveis na zona de recarga. Estas águas apresentam 

um valor de mediana de nitrato na ordem dos 2 mg/l, um valor bastante inferior ao valor paramétrico 

para consumo humano.  

Em relação aos elementos menores, os mais abundantes são o ferro e o manganês, com medianas de 0,1 

e 0,015, respetivamente, mas com valores máximos registados de 7,9 e 0,28, ambos acima do valor 

paramétrico para consumo humano. O chumbo e níquel têm medianas dos valores medidos 

correspondentes aos limites de deteção, que são sempre bastante inferiores aos valores paramétricos 

para consumo humano. 

Fácies Química Bicarbonatada magnesianas e sódicas e algumas com fácies sulfatadas sódicas.  
Fonte: Adaptado de SNIRH - INAG, IDAD (2006) e APA/ARH-Centro (2012). 

 

A partir da análise da configuração da superfície freática numa área mais alargada 

em torno da Pateira de Fermentelos, verifica-se que o nível freático é fortemente 

controlado pela topografia e pela rede hidrográfica, confluindo o fluxo subterrâneo 

do sistema aquífero Cretácico de Aveiro (Figura 4.8) na zona onde é livre, na lagoa e 

linhas de água adjacentes (Sena, 2007). 

 

O sistema aquífero do Cretácico tem sido o sistema mais explorado na parte 

terminal da bacia do Vouga, constituindo um recurso de água vital para a região. 

Desde meados da década de 60 que o abastecimento de água para uso urbano e 

Área do 
projeto 
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industrial desta região tem vindo a ser garantido na sua maioria mediante a sua 

exploração. A intensa exploração deste recurso de água subterrânea tem 

gradualmente conduzido a uma acentuada depressão dos níveis piezométricos 

regionais. Atualmente a direção de fluxo encontra-se invertida na área litoral devido 

à intensa exploração de água subterrânea que se verifica junto a Aveiro e Gafanha e 

que leva à existência de um cone de depressão dos níveis na zona central (Condesso 

de Melo, et al., 2002). 

 

 
Fonte: Sena (2007). 

Figura 4.8 – Comparação das direções de fluxo dominantes na bacia do rio Cértima e no sistema 

aquífero Cretácico de Aveiro. 
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Caracterização hidrogeológica do local do projeto 

No âmbito do estudo geológico e do estudo hidrogeológico realizados para a área 

total do Parque Empresarial de Soza (Yuka Sonda, 2011 e Congeo, 2011), foram 

realizadas 13 sondagens executas até aos 10,5 m, onde foram realizados 26 ensaios 

de permeabilidade em dois escalões de profundidade (Quadro 4.3). No estudo 

geológico foram também considerados os resultados de uma sondagem realizada até 

aos 20 m para a empresa PLAFESA. As sondagens mais próximas da área do projeto 

são a S5 e a SPlafesa. 

 

Quadro 4.3 – Síntese dos resultados das sondagens apresentadas no Relatório Yuca Sonda (2011). 

 
a) Não se realizou o ensaio de permeabilidade por a sondagem apresentar artesianismo. 
b) As sondagens S3 e S8 colapsaram, respetivamente aos 1,3 e 1,8 m de profundidade, impedindo  
a medição do nível freático abaixo destas profundidades. 
Fonte: Congeo (2011). 

 

Na área de estudo são separadas indubitavelmente as formações areno-silto-

argilosas ou silto-arenosas mais ou menos permeáveis e que fazem parte do 

complexo plistocénico, das formações silto-argilosas ou argilo-siltosas quase 

impermeáveis e que fazem parte do complexo Argilas de Vagos (Figura 4.9).  

 

Do conjunto dos trabalhos realizados (Congeo, 2011) foram estabelecidas as 

seguintes conclusões: 
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- O PES localiza-se maioritariamente sobre as formações das Argilas de Aveiro – 

Vagos (C5) e marginalmente sobre os Depósitos do Plistocénico (Q2
a a Q3). 

- Estas duas formações funcionam como camadas de proteção do sistema 

aquífero do Cretácico de Aveiro, quer pela sua espessura, quer pela sua 

permeabilidade. 

- Este conjunto de camadas tem uma espessura que varia entre cerca de 100 m, 

no limite poente, e cerca de 23 m no limite nascente. 

- Os valores médios do coeficiente de permeabilidade (K), que determinados nos 

ensaios realizadas in situ nas Argilas de Aveiro – Vagos e nos Depósitos do 

Plistocénico, variam entre 10-08 e 10-09 m/s. 

- Estes valores para o coeficiente de permeabilidade conferem-lhes um 

comportamento de impermeável a quase impermeável. 

- A rede de drenagem tem um caráter temporário, funcionando como talvegues 

de escorrência de linha de água apenas em períodos de intensa precipitação. 

- Este comportamento é acentuado pelo facto de o substrato rochoso (Depósitos 

do Plistocénico e Argilas de Aveiro – Vagos do Cretácico), onde estes talvegues 

se inserem, se comportar como quase impermeável, traduzindo-se numa 

ausência de zonas de descarga. 

- O substrato litológico não tem qualquer apetência, nem como zonas de recarga 

do aquífero (como zonas de máxima infiltração), nem como zonas de proteção 

das cabeceiras das linhas de água. 

 

 
Fonte: Congeo (2011). 

Figura 4.9 – Perfil geológico interpretativo da coluna geológica na área de implantação do PES. 

 

Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

Nas formações do Cretácico, o sistema aquífero apresenta características de cativo, 

sendo o teto materializado por uma unidade tipicamente argilosa. Esta confere-lhe 

uma grande proteção quer a contaminantes de origem antrópica, quer à entrada de 

águas marinhas. Por este motivo, considera-se que este aquífero na área do projeto 

apresenta uma vulnerabilidade baixa. 
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 Índice de vulnerabilidade à poluição GOD 

No estudo hidrogeológico do PES (Congeo, 2011), a avaliação da vulnerabilidade à 

poluição foi realizada a partir da metodologia que determina o índice de 

vulnerabilidade à poluição GOD (Groundwater ocurrence, Overall aquifer class, 

Deph to grondwater table or strike) do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro. 

Obteve-se um valor para o índice GOD de 0,168 que, de acordo com as classes 

definidas, traduz um grau baixo de vulnerabilidade para o sistema aquífero do 

Cretácico de Aveiro. 

 

 Índice de vulnerabilidade DRASTIC  

Para caracterizar a vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas foi utilizado o 

índice de vulnerabilidade DRASTIC, que tem como base as características 

hidrogeológicas, morfológicas, e outras formas de parametrização das 

características dos aquíferos de um determinado local. De acordo com o LNEC 

(2011), a área do projeto insere-se na classe de vulnerabilidade 120-139, que é 

considerada uma vulnerabilidade intermédia (Figura 4.10), na parte oeste 

(formações do Plistocénico), e na classe 23-79, que é considerada uma 

vulnerabilidade baixa, na zona este (Argilas de Vagos). 

 

 
Fonte: Adaptado de LNEC (2011). 

Figura 4.10 – Índice DRASTIC do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro. 
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 Classificação da vulnerabilidade da EPPNA 

O Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998) utilizou uma divisão em classes de 

vulnerabilidade que correspondem a classes de permeabilidade dos aquíferos ou das 

formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor potencialidade 

daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a cada formação 

litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação (Quadro 4.4). 

 

Quadro 4.4 - Classes de vulnerabilidade à contaminação do aquífero. 

Classe Tipo de aquífero Risco de contaminação 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 
Fonte: Adaptado de EPPNA (1998). 

 

A área onde se insere o projeto pertence à classe V4 - “Aquíferos em sedimentos 

não consolidados sem ligação hidráulica com a água superficial”, com um risco de 

contaminação considerado médio. 

 

 Zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola 

De acordo com a Portaria n.º 164/2010, de 16 de março, que aprova a lista das 

zonas vulneráveis à poluição causada pelos nitratos de origem agrícola, a área do 

projeto insere-se na Zona Vulnerável Litoral Centro - ZVLC (ver Carta 5 no Anexo I), 

publicada pela Portaria n.º 258/2003, de 19 de março. 

 

De acordo com APA/ARH-C (2012), a ZVLC tem uma área de 237,36 km2 e engloba os 

concelhos de Aveiro, Vagos, Mira, Cantanhede e Oliveira do Bairro. Do ponto de 

vista hidrogeológico, esta zona está localizada na massa de águas subterrâneas do 

Quaternário de Aveiro. Esta área concreta da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 

do Vouga é caracterizada por aquíferos de depósitos do Plio-Pleistocénico, 

constituídos essencialmente por areias e cascalheiras de depósitos de terraço e de 

praias antigas. Esta área é formada por plataformas aplanadas, por vezes extensas, 

com vários níveis topográficos, de espessuras fracas. No entanto, podem apresentar-

se descontínuas, repousando sobre o Cretácico Superior em grande parte da zona e, 

mais a nordeste, sobre formações do Triásico. As espessuras médias destes depósitos 

são da ordem dos 10-20 m, com permeabilidades entre 5 a 10 m dia-1. Recebem 

recarga direta da água da chuva e da água utilizada em excesso no regadio. 

Apresenta um gradiente natural da ordem de 0,004, de oeste para este, 

descarregando nos cursos de água superficiais, principalmente em períodos de águas 
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baixas, e eventualmente para a massa de águas subterrâneas do Cretácico de Aveiro 

que lhe está subjacente.  

 

Inventário dos pontos de água 

Com base na informação disponibilizada pela APA/ARH Centro, foram cartografados 

os pontos de água ocorrentes na envolvente da área de implantação do projeto (ver 

Quadro 4.5 e Carta 5 do Anexo I). 

 

Quadro 4.5 – Características dos pontos de água inventariados. 

N X Y Tipo 
Profundidade 

(m) 
Volume 

Profundidade 
de extração 

Mês de maior 
consumo 

Volume no 
mês de maior 

consumo 
Finalidade 

1 -44.850 97.850 Furo 200 - - - - Rega 

2 -40.440 97.600 Furo 120 - - - - Rega 

3 -40.200 95.680 - 100 - - - - Rega 

4 -40.200 95.520 Furo 120 - - - - Rega 

5 -39.100 99.900 - 150 - - - - Rega 

6 -40.250 96.860 - 120 - - - - Rega 

7 -42.600 96.410 - 180 - - - - Rega 

8 -40.330 95.560 Furo 130 150 - - - 
Rega, atividade 

industrial 

9 -41.849 96.826 Furo 260 - - - - - 

10 -39.070 99.940 Furo 120 150 - - - Rega 

11 -44.179 94.570 Furo 250 450 - - - Rega 

12 -44.333 94.507 Furo 250 2.000 - - - Rega 

13 -44.359 94.523 Furo 250 800 - - - Rega 

14 -44.402 94.772 Furo 250 800 - - - Rega 

15 -43.576 95.815 Furo 60 280 - - - Rega 

16 -39.122 97.506 Furo 60 - - - - Rega 

17 -42.613 97.743 Poço 12 - - - - Rega 

18 -44.580 99.285 Furo 60 80 - - - Rega 

19 -44.476 96.731 Poço 15 - - - - Rega 

20 -39.186 95.900 Poço 3 - - Agosto 50 Rega 

21 -43.118 98.145 - - - - - - - 

22 -39.190 95.281 Poço - - - - - - 

23 -39.088 96.627 Poço 7 500 6 Julho / agosto 100 Rega 

24 -42.003 98.064 Furo - - - - - - 

25 -39.868 95.122 Furo - - - - - - 

26 -43.174 98.043 Furo - - - - - - 

27 -43.609 95.076 Poço - - - - - - 

28 -40.421 96.833 Furo 112 220 90 Julho 20 Rega 

29 -42.098 99.465 Poço 15 - - Agosto 30 Rega 

30 -42.941 95.559 Poço 10 - - Julho / agosto 30 Rega 

31 -42.068 95.056 Poço 10 30 - Julho / agosto 10 Rega 

32 -42.624 95.929 Poço 10 - - Julho / agosto 30 Rega 

33 -44.697 99.248 - - - - - - - 

34 -42.453 97.980 Poço - - - - - Rega 

35 -39.731 99.039 Furo - - - - - Rega 

36 -43.612 98.102 Poço - - - - - Rega 

37 -42.403 98.034 Poço - - - - - Rega 

38 -40.001 99.067 Furo - - - - 30 Rega 

39 -39.931 95.960 - - - - - - Rega 

40 -42.744 96.658 - - 600 - - 120 Rega 
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N X Y Tipo 
Profundidade 

(m) 
Volume 

Profundidade 
de extração 

Mês de maior 
consumo 

Volume no 
mês de maior 

consumo 
Finalidade 

41 -42.415 97.501 - - 600 - - 120 Rega 
Fonte: APA/ARH Centro (2016). 
Legenda: Furos mais próximos da área de implantação do projeto: a menos de 500 m e a menos de 750 m. 

 

Na área de estudo existem captações públicas com perímetros de proteção definidos 

(Carta 5 do Anexo I), localizadas no núcleo da Lavandeira, Vale das Maias e furo da 

Palhaça. O perímetro da proteção mais próximo da área do projeto, situado 

imediatamente a norte, é da captação PS1 – Lavandeira (RCM n.º 93/2007), que foi 

substituída pela captação SL2 (Portaria n.º 71/2013). 

 

Na área de implantação do projeto ocorrem diversos poços que exploram no 

Quaternário. No decorrer do trabalho de campo, realizado em novembro de 2016, 

foi realizada a medição do nível piezométrico de dois poços (ver Fotografias 4.1 e 

4.2), um localizado na área com cotas mais baixa, a este, e outro no ponto mais 

alto, na parte central (ver localização na Carta 5 no Anexo I). Deste modo, é 

possível verificar a profundidade aproximada do nível freático mais superficial (cota 

do nível da água subterrânea do aquífero livre), ver Quadro 4.6.  

 

Quadro 4.6 – Cota do nível freático dos poços amostrados. 

Poço 
Profundidade do 

poço (m) 
Nível da água (m) Cota do terreno (m) 

Cota do nível 
freático (m) 

P1 5,37 4,63 51,1 46,5 

P2 8,31 3,41 58,8 55,4 

 

Verifica-se que o nível superficial se deverá localizar entre a cota dos 46,5 m e 55,4 

m, indicando que o sentido do escoamento subterrâneo acompanha o relevo, em 

direção ao curso de água principal, localizado a este. 

 

  

Fotografia 4.1 – Local de medição do nível da água 

subterrânea (Poço 1). 

Fotografia 4.2 – Local de medição do nível da água 

subterrânea (Poço 2). 
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Qualidade da água subterrânea 

Almeida et al. (2000) apresenta os dados relativos à qualidade da água subterrânea 

do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro referentes a 200 análises, tendo algumas 

sido excluídas devido a incertezas quanto à proveniência da água analisada. O 

Quadro 4.7 apresenta os valores médios destas análises para vários parâmetros e os 

valores limite indicados pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, no que respeita 

à qualidade das águas destinadas à produção de água para consumo humano 

(classe A1), e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, relativo à qualidade 

das águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quadro 4.7 – Principais estatísticas das águas do Cretácico de Aveiro. 

 DL n.º 236/98 DL n.º 
306/2007 

Cretácico de Aveiro 

VMR VMA N.º Média 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 141 653 

pH 6,5-8,5 - 6,5-9,0 189 7,3 

Cloreto (mg/l) 200 - 250 149 91,6 

Ferro (mg/l) 0,1 0,3 0,2 115 0,5 

Sulfato (mg/l) 150 250 250 147 42,9 

Dureza Total (mg/l) - - - 128 72 

Alcalinidade (ºF) - - - - - 

Cálcio (mg/l) - - - 101 16,4 

Magnésio (mg/l) - - - 101 6,2 

Bicarbonato (mg/l) - - - 186 143,6 

Potássio (mg/l) - - - 82 9,5 

Sódio (mg/l) - - 200 84 108,1 

Nitrato (mg/l) 25 50 50 93 1,1 

Nitrito (mg/l) - - 0,5 - - 
Fonte: Almeida et al. (2000) 

 

Os resultados apresentados para o sistema aquífero do Cretácico de Aveiro, revelam 

que a água foi considerada genericamente boa para o consumo humano, embora 

tenham-se registado valores elevados de ferro, em pontos situados na zona de 

Cacia-Esgueira, onde também se registaram valores de pH inferiores à média. 

Quanto aos níveis de cloretos, embora apresentem uma média abaixo dos valores 

indicados legalmente, apresentam valores acima dos 200 mg/l em 13% dos dados 

recolhidos (Almeida et al., 2000). 

 

Para analisar o estado atual da água subterrânea na área do projeto e sua 

envolvente foram consideradas as estações de monitorização da qualidade da água 

subterrânea, com dados disponíveis, representadas na Carta 5 do Anexo I, e cujas 

características se apresentam no Quadro 4.8. 
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Quadro 4.8 – Características das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 196/217 196/219 

Concelho Oliveira do Bairro Vagos 

Freguesia Oiã Sosa 

Bacia hidrográfica Vouga/ Ribeiras Costeiras Vouga/ Ribeiras Costeiras 

Cota (m) 10 61 

M (m) 164209 156761 

P (m) 398598 398045 

Distância à área do projeto (m) 
5.959,6 a ENE 
(a montante) 

549,8 a WNW 
(a jusante) 

Tipo de ponto de água Furo vertical Furo vertical 

Profundidade (m) 143 240 
Fonte: SNIRH (novembro de 2016). 

 

No Quadro 4.9 apresenta-se a classificação anual da qualidade da água subterrânea1 

nas estações consideradas. A classificação de ambas as estações tem variado entre 

razoável e má, essencialmente devido ao parâmetro oxigénio dissolvido. 

 

Quadro 4.9 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas. 

 Estação 196/217 Estação 196/219 

Classificação e 
parâmetros 
responsáveis pela 
classificação da 
qualidade da água 

2009 A2 – Oxigénio dissolvido (sat) A2 – Oxigénio dissolvido (sat) 

2010 A2 – Oxigénio dissolvido (sat) A3 – Oxigénio dissolvido (sat) 

2011 A3 – Oxigénio dissolvido (sat) A3 – Oxigénio dissolvido (sat) 

2012 A2 – Fenóis e pH A2 – Oxigénio dissolvido (sat) 

2013 A3 – Oxigénio dissolvido (sat) A3 – Oxigénio dissolvido (sat) 

2014 - A3 – Oxigénio dissolvido (sat) 

Legenda de cores A1, A2, A3, >A3. Fonte: SNIRH (novembro de 2016). 

 

No Quadro 4.10 apresentam-se os dados de qualidade da água subterrânea mais 

recentes das estações de monitorização consideradas. Apresenta-se ainda a 

comparação destes resultados com os valores máximos recomendados estabelecidos 

pelo Decreto-Lei n.º 239/98, de 1 de agosto, no que respeita à qualidade da água 

destinada à produção de água para consumo humano (Anexo I, classe A1) e à 

qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI), e com os valores paramétricos 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, para a qualidade das 

águas destinadas ao consumo humano. 

 

Estes dados mostram que ambas as estações registam um valor baixo de oxigénio 

dissolvido (em consonância com os dados apresentados no Quadro 4.9). Verifica-se 

ainda que na estação localizada a montante da área do projeto (196/217) o pH 

encontra-se no limite inferior para todos os usos da água considerados, e que na 

estação localizada a jusante (196/219) a concentração de sulfatos encontra-se no 

                                                
1 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 
pela CCDR (SNIRH, 2016). 
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limite do estabelecido para águas destinadas à produção de água para consumo 

humano. 

 

Na estação 196/219, a jusante da área do projeto, a concentração de 

hidrocarbonetos totais de petróleo (C10-C40) encontra-se acima do valor 

paramétrico estabelecido para águas destinadas ao consumo humano. 

 

O PGRH do Vouga, Mondego e Lis (APA/ARH-Centro, 2016) classifica o estado 

químico do sistema aquífero Cretácico de Aveiro como “medíocre”, numa escala de 

“bom” e “medíocre”2. 

 

Quadro 4.10 – Dados de qualidade das águas subterrâneas. 

Parâmetro 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

196/217 196/219 

Anexo I Anexo XVI 23-02-2015 17-02-2015 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 (<) 0,100 (<) 0,100 

Cloretos (mg/l) 200 70 250 24,0 26,0 

Cobre (mg/l) 0,02 0,20 2,0 0,01* (<) 0,005* 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1.000 - 2.500 180 510 

Cádmio (µg/l) 1,0 10,0 5,0 0,27* (<) 0,250* 

E.Coli (UFC/100 ml) - - 0 (<) 1 (<) 1 

Enterococos intestinais 

(UFC/100 ml) 
- - 0 (<) 1 (<) 1 

Ferro (µg/l) 100,0* 5.000,0 200 0,04* (<) 0,020* 

Hidrocarbonetos totais petróleo 

(C10-C40) (µg/l) 
- - 10** (<) 1,1 14,0 

Manganês (µg/l) 50,0 200,0 50 (<) 0,005* (<) 0,005* 

Mercúrio (µg/l) 0,5 - 1 (<) 0,010* 0,015* 

Naftaleno (µg/l) - - 2** 0,035 0,018 

Nitratos (mg/l) 25 50 50 5,1 (<) 2,00 

Nitritos (mg/l) - - 0,5 0,01 (<) 0,010 

Ortofosfato Total (mg/l) 0,4 - - (<) 0,046 0,11 

Oxidabilidade ao Permanganato 

(mg/l) 
- - 5 (<) 0,510 (<) 0,510 

Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmA) - - 62 61 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5 – 9,0 6,5 7,9 

Sulfatos (mg/l) 150 575 250 (<) 20,0 150,0 

Zinco (mg/l) 0,5 2,0 - 0,043* (<) 0,005* 
Notas: VmA – valor mínimo admissível; (*) valor do parâmetro dissolvido; (**) O Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de 
outubro, define este valor como norma de qualidade ambiental – média anual para as águas superficiais. 
Fonte: SNIRH (novembro de 2016). 

 

 

 

 

 

                                                
2 Considera-se que uma massa ou grupo de massas de água subterrâneas apresentam um bom estado químico sempre 
que: os dados resultantes da monitorização demonstrem que as condições definidas no n.º 2.3.2 do anexo V do Decreto-
Lei n.º 77/2006, de 30 de março, estão a ser cumpridas; ou os valores das normas de qualidade da água subterrânea, 
referidos no anexo I do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, e os limiares, estabelecidos em conformidade com o 
artigo 3.º e o anexo II do mesmo decreto-lei, não sejam excedidos em nenhum ponto de monitorização na massa de água 
subterrânea. 
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4.3. Recursos hídricos superficiais 
 

4.3.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrológica da área de influência do projeto foram considerados 

os seguintes aspetos: 

- Massas de água superficial. 

- Bacia e sub-bacia hidrográfica. 

- Rede hidrográfica e tipo de escoamento superficial. 

- Qualidade da água. 

 

O objetivo ambiental é não afetar os recursos hídricos superficiais, em termos 

quantitativos e evitar a degradação do recurso, para que os usos não sejam 

perturbados. 

 

4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha 

de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

- Carta Militar n.º 196, à escala 1:25.000, do IGeoE (2002). 

- Ortofotomapas de 2015, fornecidos pela CM de Vagos, e imagens de satélite do 

Google Earth e do Bing Maps. 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) dos Rios Vouga, Mondego e Lis 

Integradas na Região Hidrográfica 4 (APA/ARH-Centro, 2012) e elementos da sua 

revisão (APA/ARH-Centro, 2016). 

- Plano da Bacia Hidrográfica do rio Vouga (CCDR-C, 2001). 

- Relatório geotécnico e estudo hidrogeológico para a área do Parque Empresarial 

de Soza (Yuka Sonda, Lda., 2011 e Congeo, Lda., 2011). 

 

A análise da drenagem superficial foi realizada em dois níveis de detalhe distintos, 

tendo para isso sido utilizadas as seguintes escalas de análise: 

- Escala regional e local, correspondente ao enquadramento hidrográfico da bacia 

e da sub-bacia hidrográfica da área onde se insere o projeto. 

- Escala da área de implantação do projeto, para a análise do escoamento 

superficial local. 

 

No trabalho de campo, para além da verificação das linhas de água existentes, 

foram ainda identificados os seguintes elementos: 

- Leitos das linhas de água incluindo os leitos de cheia. 

- Alterações de leitos e margens de linhas de água. 

- Atravessamentos de linhas de água. 

- Tipo de usos e vegetação ripícola. 
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A área de estudo considerada é a sub-bacia hidrográfica para onde drena a área do 

projeto, correspondendo à ribeira do Pano também designada de ribeira do Fontão, 

ou da Palha, afluente do rio Cértima. Foi ainda realizado um enquadramento 

hidrológico ao nível das bacias hidrográficas principais. 

 

Para a caracterização da qualidade da água foram consultados os dados de 

qualidade das estações de monitorização mais próximas da área do projeto. Foram 

ainda consultados os dados disponibilizados on-line pelo Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados constantes no Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação 

disponibilizada pela APA/ARH-Centro relativa às licenças de descarga, 

complementada com uma visita ao local de implantação do projeto. 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico e massas de água superficiais 

A área do projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Vouga, na sub-bacia do rio 

Cértima (afluente do rio Águeda) e na sub-bacia da ribeira do Pano (Carta 6 no 

Anexo I). A identificação destas linhas de água encontra-se sintetizada no 

Quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11 – Principais características dos cursos de água principais. 

Classificação 
decimal 

Curso de Água 
Área da BH 

(km2) 
Comprimento da 

linha de água (km) 

719 Rio Vouga 3635 308,2 

719.07 Rio Águeda 971,8 41,8 

719.07.01 Rio Cértima 541,4 34,5 

 (Pateira de Fermentelos) - - 

719.07.01.01 
Ribeira do Pano, vala do Fontão ou ribeira 

da Palha 

48,5 11,7 

Fonte: Adaptado de SNIRH-INAG e APA/ARH-Tejo (2012). 

 

A bacia hidrográfica do rio Vouga abrange uma área de 3.658 km2. O rio Vouga tem 

uma extensão de 148 km, desde a serra da Lapa, a uma atitude de 930 m, até 

desaguar na ria de Aveiro e, posteriormente, na barra de Aveiro. Trata-se de uma 

bacia composta por um conjunto hidrográfico de rios que desaguam numa laguna 

que comunica com o mar, a designada ria de Aveiro.  

 

A ria de Aveiro apresenta uma área de 11.000 ha, dos quais cerca de 6.000 ha 

encontram-se permanentemente cobertos por água. Tem um comprimento de cerca 

de 45 km e uma largura máxima de 10 km. A ria é composta por cinco grandes 

canais ramificados (Mira, Ovar, Murtosa, Espinheiro e Ílhavo ou Boco), que 

circundam inúmeras ilhas e ilhotas constituídas pela acumulação de sedimentos. Os 
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rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus afluentes até à 

confluência com o rio Águeda), o Águeda e o seu afluente Cértima, Caster e Antuã, 

na parte norte, e o rio Boco e a ribeira da Corujeira, a sul, todos desaguando na ria 

de Aveiro mas hidrograficamente independentes do Vouga. 

 

O rio Águeda, principal afluente do rio Vouga, possui como cursos de água afluentes 

mais importantes, o rio Cértima e o rio Alfusqueiro. É uma bacia hidrográfica de 

relevo muito diversificado, com uma ocupação que demonstra um grande 

desenvolvimento urbano e industrial. Concretamente, é na sub-bacia hidrográfica do 

rio Cértima, que se localiza a área do projeto (Figura 4.11), mais precisamente na 

zona de cabeceira da bacia da ribeira do Pano3, na zona norte da bacia do rio 

Cértima. 

 

 
Fonte: Ferreira (2007). 

Figura 4.11 – Sub-bacia hidrográfica do rio Cértima.

                                                
3 Com as seguintes designações na Carta Militar n.º 196 (Série M888, IGeoE, 2002), de montante para 
jusante: Vala do Fontão, ribeiro da Palha, rio Largo e ribeiro do Pano. 

Área do 
projeto 
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A bacia do rio Cértima caracteriza-se por uma forma arredondada, com relevo mais 

acentuado na zona este, tornando-se mais suave para jusante, com colinas de 

vertentes suaves e cumes aplanados. Com uma área de 538 km2 e uma extensão de 

45 km, o rio Cértima nasce na serra do Buçaco, a uma altitude de 380 m, e desagua 

na Pateira de Fermentelos, que constitui o seu troço final. O rio Cértima apresenta 

uma frequência de cursos de água elementares superior a 8 por km2, pelo que é 

considerada como dendrítica, sendo esta densidade inferior na parte ocidental da 

bacia, onde o relevo mais aplanado e a litologia da zona resultam no menor 

escoamento superficial. A rede hidrográfica do rio Cértima apresenta quase 77% da 

sua área entre os 100 m e os 3 m de altitude (Ferreira, 2007; Oliveira, 2007 e 

Sena, 2007). 

 

Situada no troço final do rio Cértima, a Pateira de Fermentelos localiza-se numa 

zona plana de deposição de sedimentos. A Pateira é uma lagoa natural 

correspondente ao troço final do rio Cértima, a montante da confluência com o rio 

Águeda, com uma superfície variável segundo a época do ano entre os 3 e os 9 km2 e 

uma profundidade média ao longo do ano hidrológico de 2 m (Sena, 2007).  

 

O caudal da Pateira de Fermentelos provém continuamente do rio Cértima, que a 

alimenta a montante, da ribeira do Pano a poente e, sazonalmente, do rio Águeda, 

quando, entre o outono e o inverno, devido a inundações, se verifica o seu refluxo 

(Oliveira, 2007). Este efeito do rio Águeda sobre a Pateira de Fermentelos dever-se-

á a fatores como a semelhança da cota de superfície, nesta zona, dos rios Vouga, 

Águeda e Cértima, a influência das marés no sistema hidrográfico do rio Vouga e os 

tempos distintos de crescimento das linhas de água (Ferreira, 2007). 

 

A área do projeto insere-se na margem esquerda da ribeira do Pano ou vala do 

Fontão. A ribeira do Pano é uma linha de água que corre de SW para NE em direção 

à Pateira de Fermentelos, onde descarrega as suas águas. Neste percurso toma 

outras designações, sucessivamente, ribeiro da Palha, rio Largo e ribeiro ou vala do 

Pano. A nascente da linha de água que alimenta a ribeira do Pano está a uma cota 

de cerca de 50 m e o ponto de entrega, na Pateira de Fermentelos, está a uma cota 

de cerca de 7 m. Esta diferença de cotas corresponde a um declive médio de 0,35% 

(Congeo, 2011).  

 

Esta rede de drenagem subsidiária, sem expressão fisiográfica, tem orientação geral 

de NW para SE. Esta rede de drenagem tem um caráter temporário, funcionando 

como talvegues de escorrência de linha de água apenas em períodos de intensa 

precipitação. Este comportamento é acentuado pelo facto de o substrato rochoso, 

onde estes talvegues se inserem, se caracterizar por valores de permeabilidade 

muito baixos, o que se traduz numa ausência de cedência hídrica para a escorrência 

superficial (Congeo, 2011). 
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Caracterização do escoamento na área do projeto 

De acordo com a Carta Militar, na área de implantação do projeto verifica-se a 

existência de linhas de água efémeras de 1ª ordem. No entanto, a construção da 

autoestrada A17, nomeadamente a via e o aterro numa parcela paralela à EN333, 

imediatamente a norte do terreno de implantação do projeto (ver Figura 3.1), 

provocou uma alteração da drenagem natural, observando-se atualmente a 

existência uma escorrência na base do talude e acumulação de água junto às duas 

passagens hidráulicas existentes sob a A17. 

 

A área do projeto não é atravessada por nenhuma linha de água permanente, 

existindo duas áreas de escoamento preferencial, junto ao limite sul (próximo da 

estação de tratamento de águas pluviais) e sudeste, para as quais existem duas 

passagens hidráulicas na A17. Uma vez que os taludes da A17 se encontram cobertos 

de vegetação não foi possível visualizar corretamente estas passagens (ver 

fotografias seguintes). 

 

  

Fotografia 4.3 – Passagem hidráulica e linha de água, junto à ETAP, a jusante da A17. 

 

Qualidade da água superficial 

Para avaliar a qualidade da água na área de estudo foram consideradas as duas 

estações de monitorização mais próximas localizadas na mesma bacia hidrográfica 

da área do projeto. As estações localizam-se no rio Águeda e a área do projeto 

localiza-se na bacia de drenagem do ribeiro do Pano, a 12,14 km a montante da sua 

confluência com o rio Águeda. O ribeiro do Pano é o único afluente ao rio Águeda 

entre as duas estações de monitorização. Na Carta 6 do Anexo I encontra-se a 

localização das estações de monitorização consideradas: 

- Perrães (10G/07), localizada no rio Cértima a 4,86 km a montante da confluência 

do ribeiro do Pano. 

- Ponte Requeixo (10F/03), localizada no rio Águeda a 1,61 km a jusante da 

confluência do ribeiro do Pano. 
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A classificação anual da qualidade da água superficial nestas massas de água 

(Quadro 4.12) varia entre má (classe E) e razoável (classe C), apesar da classificação 

boa (classe B) atribuída à estação Ponte Requeixo em 2013. A Carência Química de 

Oxigénio (CQO) e o oxigénio dissolvido são os principais parâmetros responsáveis 

pela classificação. 

 

Quadro 4.12 – Classificação anual da qualidade da água superficial. 

Estações Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

Perrães (10G/07) 

Rio Cértima ou ribeira de 

Santa Cristina 

 
2005, 2006, 2007 - Azoto amoniacal; 2008 – Manganês; 2009 - Manganês, CQO, Fósforo 

e Oxigénio dissolvido (sat); 2011 - Azoto Kjeldahl; 2012 - Oxigénio dissolvido (sat), 

Oxidabilidade, Azoto Kjeldahl, Fósforo e CQO. 

Ponte Requeixo (10F/03) 

Rio Cértima ou ribeira de 

Santa Cristina 
 

2005 – CQO; 2006 - Manganês e CQO; 2007 - CQO e Sólidos suspensos totais; 2008 - 

Oxigénio dissolvido (sat), Sólidos suspensos totais e CQO; 2009 – CQO; 2011 - Azoto 

Kjeldahl, CQO, Sólidos suspensos totais e Oxidabilidade; 2012 - Fenóis, Azoto 

Kjeldahl, CQO e Oxigénio dissolvido (sat); 2013 - Carência bioquímica de oxigénio, 

Nitratos, Oxigénio dissolvido (sat), Sólidos suspensos totais e CQO. 
Fonte: SNIRH (novembro de 2016). 

 

No Quadro 4.13 apresentam-se os dados de qualidade da água superficial mais 

recentes disponíveis para as estações consideradas, os valores máximos 

recomendados para águas destinadas à produção de água para consumo humano e 

água destinada à rega (Anexo I e Anexo XVI, respetivamente, do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto) e os valores paramétricos estabelecidos para águas 

destinadas ao consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto), bem 

como a classificação das estações considerando os critérios de classificação da 

qualidade da água para usos múltiplos4. 

 

Os dados mostram a ocorrência de contaminação microbiológica em ambas as 

estações e para todos os usos da água considerados. Ambas as estações apresentam 

                                                
4 http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 

http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php
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ainda uma concentração de azoto amoniacal superior ao VMR estabelecido para 

águas destinadas à produção de água para consumo humano, estando a estação de 

Perrães em incumprimento também relativamente ao valor paramétrico 

estabelecido para águas destinadas ao consumo humano. 

 

Quadro 4.13 - Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial consideradas. 

 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

Perrães (10G/07) 
Ponte Requeixo 

(10F/03) 

Anexo I Anexo XVI 17-09-2012 20-04-2015 

Alcalinidade (mg/l) - - - - 55,0 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,5 1,4 0,14 

Azoto Kjeldahl (mg/l) 1 - - 
0,93 

(04-06-2012) 

0,73 

(09-07-2012) 

CBO 5 dias (mg/l) 3 - - (<) 3,0 (<) 3,0 

CQO (mg/l) 30 (A3) - - 18 18 

Coliformes Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 100 0 205 

740 

(24-09-2012) 

Coliformes Totais 

(MPN/100 ml) 
50 - 0 270 

1.280 

(24-09-2012) 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 536 240 

Dureza total (mg/l) - - [150-500] - 93 

Estreptococos Fecais 

(MPN/100 ml) 
20 - 0 80 

510 

(24-09-2012) 

Fósforo total (mg/l) - - - 0,38 0,12 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 15,0 5,6 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 1,10 0,11 

Ortofosfato Total (mg/l P2O5) 0,4 - - 0,44 0,048 

Oxidabilidade ao 

Permanganato (mg/l) 
- - 5 2,6 

3,4 

(10-11-2014) 

Oxigénio dissolvido (%) 70% (VmR) - - 53 76 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - 14,0 39,0 

pH (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 7,4 7,8 

Classificação da água para usos múltiplos C C 
Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. Notas: VmR – valor mínimo recomendado. 
Fonte: SNIRH (consultado em novembro de 2016). 

 

A estação de Perrães (a montante da confluência do ribeiro do Pano) incumpre ainda 

relativamente à concentração de nitrito, de ortofosfato e de oxigénio dissolvido, 

para todos os usos com valores limite estabelecidos. A estação Ponte Requeixo (a 

jusante) apresenta um valor de dureza total inferior ao intervalo desejável para 

águas destinadas ao consumo humano e uma concentração elevada de sólidos 

suspensos totais comparativamente com o VMR estabelecido para águas destinadas à 

produção de água para consumo humano. 

 

Quanto aos critérios de classificação da qualidade da água para usos múltiplos, 

ambas as estações obteriam uma classificação razoável (classe C), devido ao fósforo 

e oxigénio dissolvido na estação de Perrães, e aos sólidos suspensos totais na 

estação Ponte Requeixo. 
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De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA5, o estado ecológico6 

de todas as massas de água para as quais a área do projeto drena foi considerado 

mau, enquanto o estado químico7 foi considerado bom (APA/ARH-Centro, 2016). 

 

Fontes de poluição 

Na envolvente da área do projeto estão referenciadas diversas fontes de poluição de 

origem tópica (Figura 4.12). No entanto, pelo facto da área do projeto se localizar 

na cabeceira do ribeiro do Pano, todas as fontes identificadas localizam-se a jusante 

da área do projeto. 

 

 
Fonte: APA/ARH-Centro (2012). 

Figura 4.12 – Fontes de poluição tópica na envolvente da área do projeto. 

 

A informação disponibilizada pela APA/ARH-Centro (novembro de 2016), que consta 

na Carta 5 no Anexo I, mostra outras fontes de poluição que, apesar de não 

influenciarem diretamente a qualidade da água superficial na área do projeto, 

influenciam a qualidade da água no ribeiro do Pano. As principais fontes de poluição 

                                                
5 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transporta 
para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Lei da Água). 
6 O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às águas 
superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma massa de água idêntica, ou seja do 
mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As condições de referência equivalem a um estado que 
corresponde à presença de pressões antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas 
modificações físico-químicas, hidromorfológicas e biológicas. O estado ecológico é classificado numa escala de 
Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau e Não Classificado. 
7 A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não 
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. Estas substâncias são suscetíveis de causar 
danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas 
características de persistência, toxicidade e bioacumulação. O estado químico é classificado numa escala de Bom, 
Insuficiente e Não Classificado. 

Área do 

projeto 
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existentes na bacia de drenagem da ribeira do Pano correspondem a explorações 

pecuárias. As fontes de poluição atualmente na área de estudo correspondem a 

explorações de muito pequena dimensão.  

 

A autoestrada A17 constitui uma fonte de poluição potencial e apresenta um sistema 

de tratamento de águas pluviais recolhidas no pavimento da via. O tratamento é 

realizado numa estação localizada a sul da área do projeto (Fotografia 4.4). A água 

depois de tratada é rejeitada no efluente do ribeiro do Pano a sul da área do 

projeto (ver Carta 6 no Anexo I). 

 

 

Fotografia 4.4 – Estação de tratamento de águas pluviais recolhidas  

no pavimento da autoestrada A17. 

 

Na área do projeto existe ainda uma unidade industrial instalada na parcela  1. A 

Parcela A do Parque Empresarial de Soza (PES) também já tem ocupação industrial. 

Segundo informação fornecida pela Câmara Municipal de Vagos os efluentes líquidos 

produzidos são recolhidos em fossas estanques. Esta solução de armazenamento dos 

efluentes líquidos justifica-se pela atual inexistência de rede de drenagem de águas 

residuais nesta zona do concelho de Vagos. A rede de drenagem mais próxima da 

área do projeto encontra-se ao longo da EN333-1 (a sudoeste) e da EN335 (a nor-

nordeste). O aglomerado populacional de Fontão também não dispõe de rede 

pública de drenagem de águas residuais. 
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4.4. Sistemas ecológicos 
 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos foram considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas de conservação da natureza: locais com estatuto de proteção legal 

integrados na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000. 

- Recursos biológicos – biótopos / habitats e espécies da flora e fauna: 
- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 
- Identificação das comunidades vegetais naturais e seminaturais (biótopos / 

habitats).  
- Espécies da flora e da fauna presentes e ou potencialmente presentes. 
- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objetivo ambiental é a preservação da biodiversidade e dos biótopos / habitats 

e das espécies da flora e da fauna raras ou com valor conservacionista. 

 

4.4.2. Áreas de conservação da natureza 

 

4.4.2.1. Metodologia 

 

Para verificar a existência de áreas de conservação da natureza na área do projeto 

ou na sua zona de influência, foi consultada bibliografia e legislação específica e a 

cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF), com a delimitação das áreas classificadas de Portugal, bem como a 

delimitação das áreas incluídas na Rede Natura 2000 8.  

 

4.4.2.2. Caracterização de base 

 

Na área de estudo considerada (raio de 1 km a partir do limite da área projeto) não 

se encontra nenhuma área classificada como sendo de conservação da natureza (ver 

Figura 2.2). As áreas classificadas mais próximas são o Sítio e a ZPE da Ria de Aveiro, 

localizados a 3 km a oeste e a 3,5 km a este. O Sítio RAMSAR da Pateira de 

Fermentelos e vale dos rios Águeda e Cértima localiza-se a 4,7 km a este. 

 

Sítio e ZPE da Ria de Aveiro 

A ria de Aveiro é uma laguna costeira com aproximadamente 45 Km, que se estende 

desde Mira até Ovar, comunicando com o mar por uma única barra. Desde o início da 

sua formação, a ria de Aveiro tem sofrido a ação humana, sendo hoje em dia, uma 

zona húmida extremamente artificializada, embora de alto valor conservacionista, 

integrando as seguintes áreas classificadas para a conservação da natureza com os 

seguintes estatutos de proteção: 

                                                
8 ICNF (http://www.icnf.pt/) e Rede Natura 2000 (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 

http://www.icnf.pt/)
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000).
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- Zona de Proteção Especial (ZPE) da ria de Aveiro (PTZPE0004), classificada pelo 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, integrada na Rede Natura 2000. 

- Sítio da ria de Aveiro (PTCON0061)9, classificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2014, de 8 de julho, integrada na Lista Nacional de Sítios.  

- Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, classificada pelo Decreto-Lei n.º 

41/79, de 6 de março, e reclassificada pelo Decreto Regulamentar n.º 46/97, de 

17 de novembro. 

- Sitio RAMSAR da Pateira de Fermentelos e vale dos rios Águeda e Cértima. 

- Área Importante para as Aves (IBA) da ria de Aveiro. 

 

A ria de Aveiro é um sistema estuarino-lagunar constituído por uma rede de canais 

de maré permanentemente ligados e por uma zona terminal com canais estreitos e 

de baixa profundidade. A ria de Aveiro é uma das mais extensas zonas húmidas 

costeiras, sendo considerada como a zona húmida mais importante do norte do país. 

Destaca-se a existência de extensas áreas de sapal, salinas, áreas significativas de 

caniço e importantes áreas de bocage, associadas a áreas agrícolas, onde se incluem 

as abrangidas pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Vouga.  

 

Sítio RAMSAR da Lagoa da Pateira de Fermentelos e vale dos rios Águeda e 

Cértima 

A Pateira de Fermentelos é a “maior lagoa natural da península ibérica”, assumindo 

grande importância para o equilíbrio dos sistemas naturais da zona, sendo uma área 

sensível e importante zona húmida da Rede Natura 2000, importante em termos 

ecológicos, botânicos, zoológicos e hidrológicos. 

 

No sistema lacustre composto pelas várzeas dos rios Águeda e Cértima, 

periodicamente inundadas, ocorrem importantes mosaicos de habitats e 

ecossistemas associados de vegetação natural, sapal, paul, áreas agrícolas, entre 

outros em áreas inundáveis. Estes mosaicos conferem ao local potencialidades 

particulares únicas em termos de refúgio, alimentação e reprodução para as várias 

espécies da fauna, e avifauna em particular, bem como um potencial estético e 

paisagístico. 

 

As várias espécies da flora e da fauna com estatutos de proteção a nível nacional e 

internacional que ocorrem, com particular destaque para a avifauna: garça-

vermelha (Ardea purpurea), nidifica na área uma das maiores colónias do país, 

garçote (Ixobrychus minutus), águia-sapeira (Circus aeruginosus), camão 

(Porphyrio), milhafre-preto (Milvus migrans), o guarda-rios (Alcedo atthis), entre 

outras. 

 

 

                                                
9 A ria de Aveiro constitui um Sítio da Lista Nacional de Sítios, encontrando-se em curso processo de designação como SIC 
a submeter junto da Comissão Europeia, não integrando por isso o Plano Sectorial da Rede Natura 2000.  
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4.4.3. Recursos biológicos (biótopos / habitats, flora e fauna) 

 

4.4.3.1. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos biológicos foi realizada em três fases: 

 

Fase 1: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projeto em análise, através da utilização de bibliografia e 

cartografia específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de 

elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre os recursos naturais na 

região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

Fase 2: Identificação dos recursos naturais presentes na área de estudo. 

A área de estudo, em relação aos recursos biológicos é a área de influência direta, 

que corresponde à área de implantação do projeto, e a área de influência indireta e 

que abrange a sua envolvente mais próxima num raio de cerca de 1 km. 

 

 Biótopos / habitats 

Caracterização dos biótopos / habitats presente na área de estudo definida (área 

direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto). Nesta 

fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo de vegetação e dos grupos 

faunísticos que lhe está associada, com recurso à cartografia de base, imagem de 

satélite e reconhecimento de campo. O trabalho de campo foi realizado durante o 

mês de novembro de 2016.  

 

Para a demarcação dos biótopos foi utilizada como base a cartografia da COS’2007, 

que foi atualizada com base em ortofotomapas de 2015, fornecidos pela CM de 

Vagos, e no trabalho de campo. 

 

 Flora e vegetação 

Identificação e caracterização da flora e da vegetação presente na área de estudo 

definida, através da identificação das espécies vegetais identificadas para cada um 

dos biótopos presentes, com recurso a bibliografia especializada.  

 

 Fauna 

Identificação e caracterização da fauna observada no local e a potencialmente 

ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados. Foram 

consideradas quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de 

estudo, quer as espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e 

como local de alimentação.  
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Com base no elenco faunístico foi realizada a “valoração” das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo, com base no estatuto de conservação 

em Portugal, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os 

critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza). Para cada uma 

das espécies identificadas, faz-se referência também à legislação existente a nível 

nacional e europeu: 

- Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem - Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. 

- Convenção de Berna: Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa - Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro. 

- Diretivas Habitats: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva Aves e da Diretiva 

Habitats. 

 

Fase 3: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis. A avaliação biológica foi realizada com base nos resultados obtidos nas 

fases anteriores e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das 

comunidades vegetais e das populações faunísticas, e o seu grau de sensibilidade, 

bem como da sua importância nos contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  
- A presença / ausência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 
- A presença / ausência de habitats naturais constantes da Diretiva Habitats 

(Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 
- O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais e da 

fauna. Nomeadamente, a verificação do estado de evolução / regressão das 
comunidades vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se 
que o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que 
as comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

 

4.4.3.2. Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

Biogeograficamente, a área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica, 

Subregião Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica, 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Setor Divisório Português, Subsetor Beirense-

Litoral (Costa, 2001). 
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O Subsetor Beirense Litoral é um território que se encontra-se posicionado no andar mesomediterrânico com a 

exceção do vale do baixo Mondego a oeste de Coimbra que é termomediterrânico e de ombroclima sub-húmido a 

húmido. O Narcissus scaberulus é uma espécie endémica deste território, sendo os carvalhos híbridos Quercus x 

coutinhoi (Q. robur x Q. faginea subsp. broteroi), Q. x andegavensis (Q. robur x Q. pyrenaica) e Quercus x neomarei 

(Q. pyrenaica x Q. faginea subsp. broteroi) quase exclusivos do Beirense Litoral. A Erica cinerea, Halimium 

alyssoides, H. ocymoides e Pseudarrhrenatherum longifolium são espécies diferenciais desta unidade em face das 

vizinhas. 

O Beirense-Litoral é a área de ótimo biogeográfico dos carvalhais termófilos de carvalho-roble do Rusco aculeati-

Quercetum roboris viburnetosum tini. Na sua orla arbustiva sombria e ligeiramente edafohigrófila ocorre uma 

comunidade endémica em que domina o azereiro (Prunus lusitanica) - Frangulo alni-Prunetum lusitanicae - que 

muitas vezes se encontra já em contacto com o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae. O urzal Ulici minoris-

Ericetum umbellatae é uma das etapas regressivas dos carvalhais de Quercus robur mais abundantes.  

Grande parte do território é ocupada pelos bosques de sobreiro - Asparago aphylli-Quercetum suberis - e pelas suas 

etapas subseriais: Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei ulicetosum minoris. A 

subassociação ulicetosum minoris da associação Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei é endémica do Beirense Litoral, 

assim como os bosques do Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum roboris que se encontram nos calcários 

descalcificados desta área.  

 

Na área de estudo a vegetação natural potencial (climax-climácica) são os carvalhais 

marcescentes / sub-marcescentes de carvalho cerquinho (Quercus faginea). 

 

Biótopos / habitats 

Os principais biótopos identificados na área de estudo, representados na Figura 4.13 

e no Quadro 4.14, são os biótipos florestal, agrícola e artificial (urbano e outros usos 

artificiais). 

 

Quadro 4.14 – Área afeta aos biótopos na área de estudo e na área do projeto. 

Biótopo 
Área de estudo Área do projeto 

Área (ha) 
% da área de 

estudo 
Área (ha) 

% da área do 
projeto 

F) Florestal 364,3 59,4 25,5 69,2 

A) Agrícola 153,7 25,0 4,1 11,2 

U) Artificial - urbano 30,5 5,0 0,0 0,1 

Art) Artificial - outros usos artificiais 65,1 10,6 7,2 19,5 

Total 613,6 100,0 36,8 100,0 

 

O biótopo florestal (F) é constituído principalmente por floresta de produção de 

eucalipto (Eucaliptus globulus) por vezes em associação com o pinheiro bravo (Pinus 

pinaster). Ocorre ainda uma mancha de choupos junto ao limite este da área do 

projeto. Nestas áreas o subcoberto é pouco denso e composto por matos rasteiros, 

constituído principalmente por tojos (Ulex sp.), urzais (Erica sp.) e fetos (Pteridium 

aquilinum). Ocorrem diversos exemplares de carvalhos isolados, sobreiros e 

carvalhos-roble. É ainda de salientar a presença de invasoras, nomeadamente de 

acácias. Este biótopo ocorre em 59,4% da área de estudo e em 69,2% da área do 

projeto. 
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Figura 4.13 – Biótopos presentes na área de estudo. 

 

Fotografias do biótopo florestal: 
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No biótopo agrícola (A) ocorrem áreas de culturas agrícolas de sequeiro e de 

regadio (milho e hortas) e ainda pomares e vinha, cujo subcoberto é praticamente 

inexistente. A vegetação herbácea apenas ocorre junto dos caminhos e das áreas 

não lavradas, com características ruderais, por estarem fortemente condicionadas 

pela ação humana. Este biótopo ocorre em 25,0% da área de estudo e em 11,2% da 

área do projeto. 

 

Fotografias do biótopo agrícola: 

  
 

O biótopo artificial (U e ART) ocorre junto às áreas construídas, aglomerados 

populacionais (U) e rede viária e outros espaços artificiais, nos quais se incluem as 

áreas industriais (ART), onde o coberto vegetal é pouco desenvolvido, devido a estas 

intervenções e à pequena camada de solo. Existem diversas áreas onde ocorreram 

movimentações de terras recentes. O elenco florístico é constituído principalmente 

por espécies arbustivas e herbáceas com características ruderais e plantas invasoras, 

nomeadamente acácias e erva-das-pampas. O biótopo urbano (U) ocorre em 5,0% da 

área de estudo, sendo nulo na área do projeto. Por outro lado, os outros usos 

artificiais associados às áreas industriais, rede viária e incultos ocorrem em 10,6% da 

área de estudo e em 19,5% da área do projeto. 

 

Fotografias do biótopo artificial: 
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Flora e vegetação 

O elenco florístico na área de estudo é muito reduzido (ver Quadro 1 no Anexo III), 

devido à humanização do local, com predomínio de espécies com características 

ruderais, nomeadamente no biótopo agrícola e no inculto / artificial. Além disso, o 

facto do trabalho de campo ter sido realizado no outono (mês de novembro), 

quando poucas espécies se encontram em floração, dificultou a sua identificação. 

 

Fauna 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em estudo. Com 

base no tipo de coberto vegetal, foram identificados os vários habitats para a fauna: 

florestal (F), agrícola (A), e espaços em moisaico e agroflorestais (M) e inculto e 

artificial (U/ART). 

 

Atendendo às características do projeto, o estudo incidiu apenas sobre os 

mamíferos, a herpetofauna e as aves locais. Devido à reduzida expressão das linhas 

de água (linhas de água torrenciais) não foi incluída a ictiofauna nem os 

invertebrados aquáticos. 

 

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, bem como as 

espécies de ocorrência confirmada durante o trabalho de campo, encontram-se 

incluídas no Anexo III (Quadros 1 ao 4). Nestes quadros, as espécies encontram-se 

identificadas de acordo com o habitat preferencial, verificando-se que predominam 

as espécies caraterísticas do espaço florestal e agroflorestais (Quadro 4.15 e 

Figura 4.14). 

 

Quadro 4.15 – Identificação dos habitats preferenciais por grupo faunístico. 

 
Florestal (F) Agrícola (A) 

Espaços em 
mosaico (M) 

Artificial / urbano 
(U/ART) 

N.º de espécies 

Aves 16 10 26 19 

Mamíferos 7 6 17 7 

Anfíbios 3 0 2 0 

Répteis 1 1 5 2 
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Figura 4.14 – Distribuição dos grupos faunísticos pelos habitats presentes. 

 

As espécies de vertebrados terrestres consideradas como sendo provável a sua 

ocorrência na área de estudo foram agrupadas por estatuto de proteção (ver 

Quadro 4.16). É de salientar que durante o trabalho de campo não foi observada 

qualquer uma destas espécies. 

 

Quadro 4.16 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 
N.º de espécies 

Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 
Conservação 

NT 1 - - - 

LC 48 16 5 5 

DD - 4 -- - 

NA - 2 - - 

Convenção 
de Berna 

Anexo II 34 - - 1 

Anexo III 11 13 2 4 

Convenção 
de Bona 

Anexo I - - - - 

Anexo II 14 - - - 

Diretiva 
Aves/Habitats 

Anexo A-I 1 - - - 

Anexo B-II - - - - 

Anexo B-IV - - 2 2 

Anexo B-V - 2 - - 

Anexo D 9 1 - - 

N.º total de espécies 49 22 5 5 

 

Avifauna 

Foram consideradas como sendo existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 49 espécies da avifauna (ver Quadro 1 no Anexo III), sendo principalmente 

espécies características dos biótopos florestais e de matos, seguidas de espécies dos 

espaços ruderais e agrícolas. Consideraram-se ainda as espécies que ocorrem em 

espaços onde a presença humana é acentuada e com preferência para habitats 

compartimentados, em mosaico. 

 

Dentro das espécies com estatuto de proteção apenas está referenciada uma 

espécie com estatuto de “quase ameaçado”, o papa-moscas-cinzento (Muscicapa 
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striata), que é uma espécie essencialmente associadas ao espaço florestal. Há ainda 

a destacar diversas espécies inseridas na Diretiva Aves e nas Convenções de Berna e 

de Bona, como se pode verificar no Quadro 2 do Anexo III do presente documento: 

- Diretiva Habitats / Aves10 - 1 espécie de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de proteção especial (anexo A-I) e 9 espécies 

cinegéticas (anexo D). 

- Convenção de Berna – 34 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 11 

espécies da fauna protegidas (anexo III). 

- Convenção de Bona – 14 espécies com estado de conservação desfavorável 

(anexo II). 
 

Mamíferos 

Na área de influência do projeto são considerados como potencialmente ocorrentes 

22 espécies de mamíferos (ver Quadro 2 do Anexo III). Dentro destas espécies apenas 

é referenciada com estatuto de “quase ameaçado”, o coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus). Existem ainda espécies com “informação insuficiente” e diversas 

espécies com estatuto de “pouco preocupante”.  

 

Há ainda a destacar diversas espécies inseridas na Diretiva Habitats e na Convenção 

de Berna, como se pode verificar no Quadro 3 do Anexo III do presente documento: 

- Diretiva Habitats2 - 2 espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita 

na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão (anexo B-V) e 

uma espécie cinegética (anexo D). 

- Convenção de Berna – 13 espécies protegidas (anexo III). 

 

Anfíbios e Répteis 

O número de espécies de herpetofauna consideradas como provavelmente 

ocorrentes é de 10 espécies (5 espécies de anfíbios e 15 de répteis), nenhuma com 

estatuto de conservação.  

 

Ocorrem diversas espécies inseridas na Diretiva Habitats e na Convenção de Berna, 

como se pode verificar no Quadro 3 e 4 do Anexo III do presente documento: 

- Diretiva Habitats2 - 3 espécies de interesse comunitário que exigem uma 

proteção rigorosa (anexo B-IV). 

- Convenção de Berna – 1 espécies estritamente protegidas (anexo II) e 6 espécies 

da fauna protegidas (anexo III). 

 

Dado que maioria das espécies deste grupo faunístico apresenta geralmente uma 

clara preferência por habitats aquáticos ou com muita humidade, ou que se 

encontram relativamente próximas de locais com estas características, considera-se 

                                                
10 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Caracterização da situação de referência 

 

4-46

que é muito baixa a sua probabilidade de ocorrência, uma vez que na área de 

estudo não ocorrem estes habitats.  

 

Valor da área de estudo: biótopos / habitats espécies  

A Câmara Municipal de Vagos elaborou um estudo em que define as suas unidades 

ecológicas (CM Vagos, 1998), estando a área do projeto incluída na, “zona 

florestada” na “zona agrícola” e na “zona urbana”. 

 
Zonas florestadas: 
Este biótipo ocupa cerca de 25% da área do concelho engloba um conjunto de habitats de elevado interesse 

conservacionista. As zonas florestadas litorais englobam um povoamento de resinosas e matos, com pequenas lagoas 

que constituem um importante local para repouso e alimentação de aves migradoras e invernantes. Os pinhais 

interiores de menores dimensões, funcionam como locais que com um estrato arbustivo diversificado servem de 

abrigo a inúmeras fitocenoses e zoocenoses que encontram refúgio nas matas e alimento nas zonas agrícolas. 

Zonas agrícolas:  
Este biótipo representa 45% do concelho e apresenta várias tipologias; campos, regadios, pousios-pastagem, zonas de 

transição, prados seminaturais constituem uma estrutura em mosaico que fornecem condições para várias 

comunidades vegetais e principalmente animais. Da vegetação natural resta apenas um pequeno conjunto de espécies 

que crescem isoladas ou formam diminutas manchas arbustivas tanto à beira das estradas como separando os campos 

numa formação do tipo bocage. Nestes sistemas poli-culturais intensivos encontramos associadas plantas herbáceas 

ubiquistas de que são exemplo inúmeras plantas da família das compostas e, nos animais abundantes populações de 

roedores, a raposa, a cobra-rateira, a cotovia-de-poupa, o cartaxo-comum e varias espécies de fringilideae. É 

importante referir que, neste mosaico cultural, existe normalmente um importante efeito de orla, ou seja, meios de 

transição tanto mais importantes quanto maior for a diferença entre as zonas em contacto. 

Zonas urbanas: 
Este biótipo encontra-se fortemente relacionado com as zonas agrícolas. A maioria das espécies presentes são 

ruderais e ubiquistas. 

 

Com base neste zonamento foram definidas zonas de sensibilidade ecológica, onde 

foram identificadas as áreas mais importantes do ponto de vista conservacionista. 

De acordo com os biótopos presentes na área de estudo, trata-se de uma zona de 

baixa sensibilidade ecológica, pois correspondem “aos sistemas agro-silvo-pastoris e 

a zonas urbanas, que correspondem a áreas em que a maioria das espécies são 

ubiquistas. Nas zonas agricultadas, por serem áreas de elevada produção, as 

comunidades vegetais e animais encontram-se condicionadas. A maior parte das 

espécies são espécies com interesse agrícola ou ruderais e as comunidades animais 

acompanhantes são muito tolerantes à presença humana. O valor conservacionista é 

baixo uma vez que as fitocenoses e as zoocenoses presentes são na sua grande 

maioria ubiquistas e ruderais”. 

 

Considera-se como sendo pouco provável a ocorrência de espécies com estatuto de 

conservação, devido ao reduzido valor dos biótopos existentes na área de estudo e 

ao elevado grau de intervenção pelo homem. Considera-se assim que, no global, o 

valor ecológico desta área é médio a reduzido. 
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4.5. Solo e uso do solo 
 

4.5.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo / unidade pedológicas. 

- Aptidões e capacidade de uso do solo. 

- Vulnerabilidade dos solos à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

O objetivo ambiental é a salvaguarda de solo de elevado valor e com elevada 

aptidão ao uso, evitando ainda a ocorrência de fenómenos que originem a sua 

degradação. 

 

4.5.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na área 

de estudo do projeto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos e 

cartográficos da região, nomeadamente: 

- O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos de Portugal (Carta 

Complementar), folha n.º 196, à escala 1:25.000, do SROA (1995), na qual as 

unidades pedológicas estão representadas segundo a classificação portuguesa do 

SROA. As unidades pedológicas cartografadas foram descritas com base em 

Carvalho Cardoso (1965). Foi também consultada a Carta dos Solos, à escala 

1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedológicas 

estão representadas segundo o esquema da FAO (“Food and Agricultural 

Organization”) para a Carta dos Solos da Europa.  

- A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos foi realizada 

com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do Ambiente 

(IA, 2004), e nas suas principais características físicas e químicas. Foi ainda 

verificada a correspondência com as áreas classificadas como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). 

- A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS’2007, complementada pela consulta de ortofotomapas de 2015, fornecidos 

pela CM de Vagos, de imagens de satélites (Google Earth e Bings Maps) e pelo 

trabalho de campo. 

 

A área de estudo corresponde à área diretamente afetada pelo projeto, abrangendo 

os solos cartografados na área de implantação do projeto e na sua envolvente mais 

próxima. 
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4.5.3. Caracterização de base 

 

Tipos de solo 

As unidades pedológicas cartografadas na área de estudo, segundo a Carta dos Solos, 

encontram-se representadas na Figura 4.15 e no Quadro 4.17. Verifica-se que os 

solos menos evoluídos (solos litólicos) predominam na parte oeste do terreno, sobre 

os terrenos do plistocénico – depósitos de praias antigas). Na parte este do terreno, 

sobre os materiais do cretácico, das argilas de Vagos, ocorrem solos mais evoluídos 

(solos argiluviados pouco insaturados).  

 

 

Figura 4.15 – Tipos de solo na área de estudo. 
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Quadro 4.17 – Solos presentes na área do projeto. 

Classes  Solos 

Mnt+Vt+Vato 
   5        3       2 Mnt Solos litólicos, húmicos, câmbicos, normais, de arenitos grosseiros 

(Ocorre em 3,7 ha, em 10% da 

área do projeto) 
Vl 

Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de materiais 
arenáceos pouco consolidados (de textura franco-arenosa a franca) 

 Vato 
Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, vermelhos ou 
amarelos, de materiais não calcários, normais, de arenitos finos, argilas 
ou argilitos (de textura franco-argilosa a argilosa) 

Pto (a.h)+Vl (a.h) 
       7                   3  Pto 

Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, pardos, de 
arenitos finos micáceos (de textura franco-arenosa a franca) 

(Ocorre em 14,6 ha, em 40% 

da área do projeto) 
Vl 

Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de materiais 
arenáceos pouco consolidados (de textura franco-arenosa a franca) 

Pago (a) + Pag (a) + Pto (a.h) 

        4                  3               3 
Pago 

Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, pardos, de 
materiais não calcários, para-solos hidromórficos, de arenitos finos, 
argilas ou argilitos (de textura franca a franco-argilosa) 

(Ocorre em 18,5 ha, em 50% 

da área do projeto) 
Pag 

Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, pardos, de 
materiais não calcários, para-solos hidromórficos, de arenitos ou 
conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-
arenosa) 

 Pto 
Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, pardos, de 
arenitos finos micáceos (de textura franco-arenosa a franca) 

Legenda: (a) - fase agropédica; (h) - fase mal drenada. 

 

  

Fotografia 4.5 – Taludes na zona de solos litólicos húmicos. 

 

A descrição dos principais tipos de solos presentes na área de implantação do 

projeto encontra-se nos parágrafos seguintes, baseado em Carvalho Cardoso (1965). 

 
Solos litólicos húmicos 

Mnt - Solos litólicos, húmicos, câmbicos, normais, de arenitos grosseiros 

Os solos litólicos húmicos são, solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC, formados a partir de rochas não calcárias, 

em que o horizonte A1 é húmico e o B do tipo "cambic". 

O horizonte A1 é constituído por uma mistura de matéria orgânica mais ou menos humificada e de pequenos 

fragmentos, em estado de fina divisão muito diverso, de rocha-mãe não muito alterada. A meteorização física da 

rocha originária predomina muito sobre a alteração química, peio que não abundam os colóides minerais. A 

formação de argila é assim pequena ou nula, a acidificação é média e a migração de substâncias é reduzida. 

Um perfil-tipo desta família de solos apresenta os seguintes horizontes, de cima para baixo: 

- Horizonte A1 - 30 a 40 cm; castanho-escuro ou preto; franco húmico; estrutura grumosa fina moderada; muito 

friável e fofo; pH 4,5 a 5,5. Transição gradual para o horizonte AC ou B. 

- Horizonte AC ou B - 10 a 50 cm; pardo, pardo-amarelado ou pardo--oliváceo; franco; estrutura anisoforme 

angulosa grosseira fraca; friável; pH 4,5 a 5,5. 

- Horizonte C - Material originário - mistura de material terroso com fragmentos de rocha, em transição para a 

rocha-mãe. 
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Solos litólicos não húmicos 

Vl - Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, de materiais arenáceos pouco consolidados (de textura 

franco-arenosa a franca) 

Pto - Solos litólicos, não húmicos, pouco insaturados, normais, pardos, de arenitos finos micáceos (de textura 

franco-arenosa a franca) 

Os solos litólicos são pouco evoluídos, formados a partir de rochas não calcárias. São solos que a menos de 10 cm de 

profundidade apresentam rocha consolidada, dura, contínua e coerente.  

O horizonte superficial não é húmico ou humífero. Estes solos desenvolvem-se geralmente em relevo normal e são 

quase sempre de textura ligeira, resultante da natureza do material originário ou da sua relativamente reduzida 

alteração. São solos relativamente delgados, frequentemente pobres sob o ponto de vista químico devido à fraca 

alteração da rocha originária. O seu teor orgânico é bastante reduzido. Muitos destes solos revelam sintomas de 

podzolização. São solos permeabilidade moderada. 

Um perfil-tipo desta família de solos apresenta os seguintes horizontes, de cima para baixo: 

- Horizonte Ap - 25 a 40 cm; pardo-amarelado; arenoso-franco ou franco-arenoso; sem agregados ou com 

estrutura grumosa ou granulosa fina fraca; friável; pH 5,5 a 6,5. Transição gradual para o horizonte AC ou B. 

- Horizonte AC ou B - 0 a 30 cm; semelhante ao anterior mas de textura ligeiramente mais fina; sem agregados; 

solto. Transição gradual para o horizonte C. 

- Horizonte C - Material originário - material de cor pardo-amarelada com tons castanho-ferruginosos e cinzentos, 

de 10 a 30 cm de espessura, de textura arenosa-franca ou arenosa. 

- Horizonte R - Rocha-mãe - arenito de grão fino com palhetas de moscovite. 
 

Solos argiluviados pouco insaturados 

Pago - Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, pardos, de materiais não calcários, para-solos 

hidromórficos, de arenitos finos, argilas ou argilitos (de textura franca a franco-argilosa) 

Pag - Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, pardos, de materiais não calcários, para-solos 

hidromórficos, de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-arenosa) 

Vato - Solos argiluviados pouco insaturados - solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos, de materiais não 

calcários, normais, de arenitos finos, argilas ou argilitos (de textura franco-argilosa a argilosa) 

Os solos argiluviados pouco insaturados são solos evoluídos, que se desenvolvem em climas com características 

mediterrânicas. Têm cores pardacentas ou avermelhadas/avermelhadas nos horizontes A e B. Compreendem os solos 

mediterrâneos pardos e os solos mediterrâneos, vermelhos ou amarelos. 
São solos evoluídos de perfil ABC, em que o grau de saturação do horizonte B é superior a 35% e que aumenta, ou 

pelo menos não diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes. 

Desenvolvem-se em relevo normal. Têm como característica genética principal a presença de um horizonte B do tipo 

"textural" de saturação relativamente pequena. De entre as causas físicas para a formação destes solos, destaca-se a 

existência de um horizonte mais compacto no solo ou a presença de uma zona permanente ou temporariamente 

saturada de água. A existência de um horizonte mais compacto serve de filtro à passagem dos materiais em 

movimento que aí se acumulam. Possuem uma permeabilidade moderada. 

Os solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos são solos de cor avermelhada ou amarelada nos horizontes A ou Bt. 

São solos evoluídos de perfil ABtC, em que o grau de saturação do horizonte Bt (argílico) é superior a 35% e que não 

diminui com a profundidade, nem nos horizontes subjacentes. 

Os solos mediterrâneos pardos de materiais não calcários são de cores pardacentas nos horizontes A e B e são 

formados a partir de materiais não calcários. 

Um perfil-tipo desta família de solos apresenta os seguintes horizontes, de cima para baixo: 

- Horizonte A1 - 20 a 35 cm; pardo, pardo-acinzentado ou cinzento-claro; arenoso a franco-arenoso; com ou sem 

elementos grosseiros rolados ou subangulosos (quartzo e quartzitos); sem agregados ou com estrutura granulosa 

fina fraca; solto ou muito friável; pH 5,0 a 6,0. Transição nítida para o horizonte B. 

- Horizonte B - 20 a 60 cm; pardo-acinzentado, pardo-amarelado ou pardo-oliváceo, com ou sem manchas e 

pontuações ferruginosas; franco-argilo-arenoso, argilo-arenoso ou argiloso, com ou sem elementos grosseiros 

rolados ou subangulosos; estrutura prismática grosseira fraca a maciça; há algumas películas de argila nas faces 

dos agregados; aderente, plástico, muito firme (muito compacto) e muito ou extremamente rijo; pH 5,0 a 6,5. 

Transição gradual a difusa para o horizonte C. 

- Horizonte C - formações detríticas predominantemente areno-argilosas, em geral grés ou conglomerados, mais 

ou menos consolidadas, de cimento argiloso ou, às vezes, argilo-calcário. 
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No Quadro 4.18 estão referenciadas as principais características físico-químicas dos 

solos presentes na área de implantação do projeto. 

 

Quadro 4.18 - Principais características físico-químicas dos solos na área de implantação do projeto. 

 
Solos litólicos húmicos 

(Mnt) 
Solos litólicos não húmicos 

(Pto, Vl) 

Solos argiluviados pouco 
insaturados 

(Pago, Pag, Vato) 

Textura 

Grosseira e indicadora de 

alteração reduzida, não 

havendo indícios de 

argiluviação. 

Ligeira, resultante da natureza 

de material originário ou da 

sua relativamente reduzida 

alteração. 

Nas camadas superficiais é 

ligeira a mediana, aumentando 

bastante a percentagem de 

argila no horizonte B.  

Teor orgânico 

A acumulação de matéria 

orgânica no horizonte 

superficial é acentuada, 

decrescendo a sua 

percentagem rapidamente com 

a profundidade. 

Bastante reduzido, poucas 

vezes excedendo 1%, devido ao 

clima e ao sistema cultural. 

Nos solos cultivados a 

percentagem de matéria 

orgânica é sempre baixa, mas 

em incultos pode atingir 

valores elevados. 

Decresce muito, em geral 

gradualmente, com a 

profundidade. 

Relação C/N 

Elevada, em que o húmus se 

aproxima muito dos tipos "mull" 

ácido, ou mesmo "moder", e 

pouco decresce com a 

profundidade.  

Baixa, indicadora de uma 

decomposição rápida. 

Baixa nos solos sujeitos à 

cultura. Nos incultos parece ser 

relativamente elevada, sendo o 

húmus seja um "mull" florestal. 

Capacidade de 

troca catiónica 

Baixa devido à relativamente 

pequena quantidade de 

colóides, apesar da elevada 

percentagem de matéria 

orgânica.  

Baixa. 

Nos horizontes superiores é 

baixa ou mediana, enquanto 

nos horizontes de acumulação 

é mediana ou alta. 

Grau de saturação 
Bastante baixa e diminui com a 

profundidade. 
 

Muito elevada, quase sempre 

superior a 75%, e aumenta 

geralmente com a 

profundidade. 

pH - 
Acidez moderada ou 

neutralidade. 

Moderadamente ácido a 

neutro. 

Expansibilidade Nula ou muito baixa. Muito baixa ou nula Muito baixa ou nula. 

Capacidade de 

campo 
Elevada. Mediana a muito rápida. Moderada ou elevada. 

Capacidade 

utilizável 

A água disponível nos primeiros 

50 cm do solo mostra que cerca 

de 140 mm de água podem ser 

utilizados pelas plantas, o que 

indica que a capacidade 

utilizável é muito alta. 

Mediana a muito elevada. 

Aparenta ser baixa nos 

horizontes superficiais e 

mediana nos inferiores. 

Permeabilidade 

A porosidade da terra fina é 

apreciável e a permeabilidade 

é moderada em todos os 

horizontes. 

Muito rápida. 

Moderada a lenta, por vezes 

dificilmente penetrável pelas 

raízes. 

Fonte: Adaptado de Carvalho Cardoso (1965). 

 

Capacidade de uso do solo 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Atlas do Ambiente, na qual os solos 

estão classificados segundo o sistema do SROA (Figura 4.15), os solos da área de 
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implantação do projeto inserem-se predominantemente na Classe A – utilização 

agrícola, na parte oeste do terreno (solos litólicos), e parcialmente em solos da 

Classe F - utilização não agrícola (florestal), na parte este do terreno (solos 

argiluviados pouco saturados).  

 

Em parte da área do projeto ocorriam áreas classificadas como RAN, que foram alvo 

de processo de exclusão no âmbito do PPPES-PB. Esta classificação demonstra a 

aptidão agrícola do solo presente em parte da área do projeto.  

 

Vulnerabilidade à degradação do solo 

A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradação (química e física) 

depende das suas características. No caso dos solos presentes na área do projeto, 

corresponde a um complexo constituído por um solo evoluído e um solo incipiente. 

Os solos cartografados na área de estudo, que se desenvolvem em terreno de relevo 

suave a moderado, apresentam uma moderada suscetibilidade aos fenómenos 

erosivos e à degradação. 

 

Na parte oeste (solos litólicos), o facto de ser um solo solto e com moderada a 

elevada permeabilidade, leva a que se considere que apresenta vulnerabilidade 

média a elevada à contaminação. Já nos solos a este (solos argiluviados pouco 

insaturados), a permeabilidade moderada a lente, promove uma maior escorrência 

em detrimento da infiltração, diminuindo a vulnerabilidade à contaminação. 

 

Uso atual do solo 

De acordo com a COS’2007 (Carta 9 no Anexo I) complementado com os 

ortofotomapas de 2015, fornecidos pela CM de Vagos, e com o trabalho de campo, 

ocorrem os seguintes usos do solo: 

- Uso florestal: é o uso predominante no terreno onde se insere o projeto e na sua 

envolvente. Corresponde a manchas de floresta de produção de eucalipto e 

algum pinheiro bravo. Na área do projeto a área florestal é de 25,3 ha. 

- Uso agrícola: ocorrem principalmente áreas de regadio (milho e hortícolas), 

ocorrendo também vinha, pomares e olival. Na área de implantação do projeto 

este uso ocorre na parte este em 4,4 ha.  

- Aglomerados urbanos: correspondem a aglomerados de pequena dimensão, sendo 

os mais próximos da área do projeto Fontão, imediatamente a norte, Palhaça, 

Carregosa, Boco, Sosa e Lavandeira. 

- Infraestruturas viárias: são a autoestrada A17, localizada a este do projeto, a 

EN333, a sul, que dá acesso à área do projeto e a EM585 (rua Direita), que 

delimita a área do projeto a noroeste. 

- Outros usos artificiais: correspondem essencialmente a usos industriais, 

nomeadamente na parcela A do PES, próximo da área do projeto, com diversas 

industrias instaladas. Dentro da projeto existe uma indústria instalada, 

correspondendo a cerca de 7,1 ha (edifício e acessos). 
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4.6. Paisagem 
 

4.6.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Neste ponto é efetuada a caracterização da paisagem da área de implantação do 

projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido 

considerados os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética. 

- Unidades da paisagem e suas sub-unidades (unidades visuais). 

- Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual 

da paisagem). 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objetivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

qualidade da paisagem. 

 

4.6.2. Metodologia 

 

Conceitos gerais 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo 

do tempo, determinando e sendo determinados pela sua estrutura global. A 

compreensão da paisagem implica o conhecimento dos fatores do território como a 

litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 

ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo 

do tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma 

realidade multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado 

momento, constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a 

sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001). 

 

Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem 

também uma componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999 in Abreu e Correia, 

2001), que fundamenta o seu papel na construção da identidade local, tal como 

salientado na Convenção Europeia da Paisagem11.  

 

Metodologia geral 

A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases, que consistiram na 

caracterização biofísica, seguida da caracterização e classificação da paisagem, 

através da definição de unidades visuais, que servem de base à análise paisagística 

da área de estudo. 

                                                
11 Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.  



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Caracterização da situação de referência 

 

4-54

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área do 

projeto em estudo, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de 

aproximadamente 2,5 km.  

 

Fase 1 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com um caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação 

do território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG 

(Sistemas de Informação Geográfica), utilizando o software ArcGis e as extensões 

3D Analyst e Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível, dos pontos 

cotados e a rede hidrografia da Carta Militar n.º 196, à escala 1:25.000 

(IGeoE, 2007). 

 

Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem, 

nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os 

recursos hídricos, que se encontram descritos ao longo do presente relatório, nas 

alíneas próprias. 

 

 Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem. 

- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. 

Neste caso concreto foi adaptada a seguinte classificação: 

 
Classe de declive (%) Tipo de relevo 

<2,5 Plano 

2,5 - 5 Suave 

5 - 10 Moderado 

10 - 25 Acentuado 

25 - 45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

 Ocupação do solo 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto 

expressão das ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, 

cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das 

interações operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou 

menos artificializada. 
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A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS’2007, disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares, em ortofotomapas de 2015, 

fornecidos pela CM de Vagos, e em imagens de satélite do Google Earth e do Bing 

Maps. Esta informação foi atualizada com recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 2 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase foi realizada a caracterização das unidades de paisagem e a definição de 

subunidades (unidades visuais) para a área de estudo. Posteriormente, foi realizada 

a classificação da paisagem na área de estudo. 

 

 Unidades de paisagem e unidades visuais 

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) 

definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e 

caracterização da paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes autores, 

as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. 

Uma UP tem também uma certa coerência interna e um caráter próprio, 

identificável no interior e no exterior.  

 

Após a identificação e caracterização da UP na área de estudo, foram definidas as 

suas unidades visuais (UV), tentando identificar e conhecer os padrões específicos 

de organização do território, à escala da área de estudo. Para cada UV foram 

considerados os elementos constituintes da paisagem que a distingue das restantes, 

relacionados com as classes de relevo, uso do solo e de outros elementos 

considerados relevantes. 

 

 Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes 

níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UV definidas, 

como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a 

uma metodologia qualitativa que incorpora parâmetros biofísicos, humanizados e 

estéticos, que apesar da sua subjetividade, pretendem avaliar as características 

visuais da paisagem.  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) é o resultado da conjugação das 

características do local, resultante dos principais elementos do território 

juntamente com a perceção do observador em termos visuais e estéticos. A QVP foi 

avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada uma das UV introduzida 

pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo, 

valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.  
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Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia  

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros 

humanizados: 

- Usos do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais / elementos dissonantes 

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a 

maior ou menor capacidade da UV de suportar o impacte visual. A CAVP está 

estritamente relacionada com a visibilidade, que por sua vez está dependente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, 

a CAVP indica a capacidade que uma paisagem tem para absorver visualmente 

modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual.  

 
Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de 

visibilidade: 

- Exposição visual ou campo visual 

- Potenciais observadores sensíveis  

 

Por último, a avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na 

capacidade que a paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar 

a sua qualidade sensorial / visual, resultando da conjugação da QVP com a CAVP. A 

SVP é tanto mais elevada quanto mais elevada for a QVP e quanto mais baixa a 

CAVP. A SVP de cada uma das UV resulta da seguinte classificação: 

 

 
QVP                    CAVP CAVP. Muito Alta CAVP. Alta CAVP. Média CAVP. Baixa 

QVP. Nula Baixa Baixa Baixa Média 

QVP. Baixa  Baixa Baixa Média Alta 

QVP. Média Baixa Média Média Alta 

QVP. Alta  Média Média Alta Muito Alta 

     

SVP Baixa Média Alta Muito Alta 

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com SVP baixa é uma paisagem que 

pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. Por 

outro lado, uma paisagem com um SVP muito alta não se apresenta apta para 

receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar deterioração das suas 

características e da qualidade paisagística.  
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4.6.3. Caracterização de base 

 

1) Caracterização biofísica 

 Análise fisiográfica 

Pela análise da Carta 7 (ver Anexo I), verifica-se que a área de estudo apresenta 

cotas entre os 46 m e os 96 m. O relevo é plano a suave, marcado pela presença de 

uma linha de festo, que define uma zona de planalto na zona central da área de 

estudo. O terreno desce de este para oeste na parte ocidental, em direção ao canal 

do rio Boco - ria de Aveiro, e de oeste para este na parte oriental, em direção à 

ribeira do Pano. Os declives mais pronunciados, sempre inferiores a 10%, são na 

zona de transição do planalto para as encostas da ribeira do Pano, e no vale de 

algumas linhas de água afluentes ao canal do rio Boco. 

 

A área de implantação do projeto insere-se num terreno que desce de oeste para 

este. O ponto mais alto situa-se a uma cota de 60 m e o ponto mais baixo à cota de 

35 m. O relevo é plano a ondulado, com declives que variam de 1%, a este, a 9%, a 

sul. 

 

 Ocupação do solo 

Na área de estudo os usos do solo predominantes são o florestal, com predomínio do 

eucalipto e algumas áreas de pinheiro bravo, e o agrícola, onde predomina o regadio 

(milho e hortícolas) e a vinha. A ocupação urbana é dispersa, sendo as povoações 

mais próximas Fontão, imediatamente a norte, Palhaça, Carregosa, Boco, Sosa e 

Lavandeira. A rede viária é marcada pela presença da EN333 e da A17. A descrição 

mais detalha do uso do solo encontra-se na alínea 4.7.3. 

 

2) Caracterização paisagística 

 Unidades de paisagem  

A área de estudo insere-se na “Beira Litoral”, na unidade de paisagem UP58 

“Bairrada”, próximo da UP56 “Ria de Aveiro e Baixo Vouga” (Figura 4.16). As 

principais características da UP58 encontram-se nos parágrafos seguintes, com base 

em Abreu et al. (2004). 
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Figura 4.16 – Unidades de Paisagem. 

 
UP 58 – Bairrada 

Carater da paisagem: 

Paisagem caracterizada por baixas altitudes e por um relevo relativamente aplanado, em que domina um mosaico 

equilibrado de áreas agrícolas e florestais. As áreas agrícolas estão representadas por vinhais e olivais nas zonas 

mais secas e por milho e pastagens nos vales húmidos ou nas zonas com possibilidade de rega. As matas são quase 

sempre constituídas por pinheiro bravo e eucalipto.  

A inexistência de obstáculos que impeçam a entrada das massas de ar carregadas de humidade, faz com que esta 

unidade seja beneficiada pela proximidade em relação ao oceano, de que resultam paisagens no geral frescas e 

verdes. No outono estas paisagens ganham tons de vermelho e castanhos devido à presença da vinha, tanto em 

parcelas como em cordões, rodeando áreas de culturas agrícolas. 

Pode-se distinguir nesta UP uma faixa poente – a “Gândara” – que estabelece a transição entre a Bairrada 

(presença de barros, de terrenos calcários) e as dunas litorais.  

Aos usos agrícolas e florestais dominantes corresponde um povoamento tradicional, relativamente denso e 

disseminado, a que se acrescentou nos últimos decénios a construção dispersa de unidades industrias, armazéns e 

similares. Os centros urbanos têm dimensões apreciáveis, embora sem identidade especial (Águeda, Anadia, 

Mealhada e Cantanhede). 

O caráter desta unidade é ainda fortemente marcado por um conjunto de vias de grande circulação, com destaque 

para a EN1/IC2, antiga estrada de ligação entre Lisboa e Porto, quase continuamente marginada por edifícios de 

comércio, industria e habitação, a A1 e, mais recentemente, a A17. 

Diagnóstico:  

UP com média a baixa identidade, uma vez que a um caráter claramente distinto das suas envolventes não 

corresponde uma paisagem com capacidade para transmitir informação coerente sobre o seu uso e transformação 

ao longo do tempo.  

A coerência dos usos pode-se considerar como média, na medida em que a uma matriz agrícola e florestal, no 

geral equilibrada em relação às aptidões presentes, se vieram sobrepor muito deficientes expansões dos maiores 

centros urbanos (nomeadamente com ocupação em zonas de vale, de áreas de RAN e REN), edificação nas 

envolventes das principais vias e, ainda, construção dispersas de unidades industriais e armazéns. Estas 

degradações contribuem para dificultar a legibilidade das paisagens e, portanto, para a sua média-baixa 



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Caracterização da situação de referência 

 

4-59

UP 58 – Bairrada 

identidade. 

A “riqueza biológica” desta UP será baixa a média, correspondendo a um mosaico agrícola-florestal diversificado, 

à drástica compartimentação espacial que resulta da passagem das vias atrás referidas, à dispersão da construção, 

à falta de referências a espécies raras ou com valor para a conservação. 

Em termos de sensações poderão destacar-se nesta unidade a frescura dominante, algum tipo de 

congestionamento e desordem, principalmente junto dos principais centros urbanos e ao longo do IC2, a reduzida 

profundidade da paisagem e baixos horizontes. Esta é uma UP que transmite, de forma quase uniforme, a 

sensação de grande dinâmica nas atividades humanas – tráfego intenso, contínuas transformações espaciais (novas 

construções, alterações dos usos agrícolas e florestais, aberturas de novas vias, etc., constante atividade nos 

campos. 

Orientações para ordenamento e gestão: 

- Controlar as expansões urbanas, essencialmente no sentido da sua concentração em áreas com aptidão para tal. 

- Impedir a dispersão da construção em áreas rurais ao longo das estradas principais, especialmente de unidades 

industriais, armazéns e equipamentos, reordenamento e requalificação paisagística das zonas afetadas por tal 

dispersão. 

- Orientar o ordenamento do território das áreas agrícolas e florestais no sentido de viabilizar atividades 

produtivas para as quais o território demonstra inequívocas aptidões, atividades essas em grande parte 

presentes mas atualmente com sérios constrangimentos (deficiente estrutura fundiária, falta de cooperação 

para o fornecimento de serviços de apoio à produção e comercialização dos produtos, entre outros). Este 

ordenamento deverá valorizar a componente ambiental (os recursos hídricos, os solos, a fauna e a flora, e 

obviamente a paisagem) e, em face da atual importância da indústria e serviços da região, considerar as 

potencialidades da atividade agrícola a tempo parcial.  
Fonte: adaptado de Abreu et al. (2004). 

 

O PDM de Vagos (CM Vagos, 1998) definiu unidades paisagisticamente homogéneas 

para o concelho, estando a área do projeto nas unidades de paisagem “mosaico 

rural” e “área social rural” (ver fichas seguintes). 
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 Unidades visuais (UV) 

A análise paisagística da área em estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 7 e 8 do Anexo I) e da 

ocupação do solo (Carta 9), permitindo a definição das UV na área de estudo. Foram 

definidas três UV (Carta 10 do Anexo I), cujas principais características se 

encontram sintetizadas no Quadro 4.19. 

 

Quadro 4.19 – Descrição das unidades visuais da área de estudo. 

Unidades Visuais Descrição geral 

UV 1 - Espaços rurais 
(urbano e agrícola) 

Área onde predomina o uso agrícola de regadio (milho e hortícolas), vinha e pomares.  

O seu elemento diferenciador é a dispersão urbana ao longo das principais vias, sem 

grande qualidade urbana e visual. 

UV2 – Espaços 
florestais 

Área onde predomina o uso florestal, nomeadamente, o eucaliptal, ocorrendo também o 

pinheiro bravo. 

UV 3 – Área artificial 
(nó de Vagos da A17) 

Corresponde ao território bastante artificializado marcado pelo nó da A17 e pelas 

unidades industriais instaladas na sua envolvente.  

 

A área do projeto abrange as três unidades visuais. 

 

Classificação paisagística 

 Qualidade visual da paisagem (QVP) 

De acordo com as três UV definidas e as tipologias de uso presentes na área de 

estudo, foi constituída uma grelha com células de 25 m, a partir da qual se 

atribuíram os valores de qualidade visual apresentados no Quadro 4.20. 

 

Quadro 4.20 – Classificação da QVP por UV e por tipologia de uso do solo. 

Tipologias de uso do solo QVP 

Aglomerados urbanos QVP2. baixa 

Industrias, área de extração de inertes e rede viária – A17 QVP1. nula 

Área agrícola QVP3. média 

Área florestal QVP3. média 

Matos e incultos QVP2. baixa 

Superfícies com água QVP4. alta 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 11 no Anexo I e no 

Quadro 4.21. Verifica-se que nas UV1 e a UV2 ocorrem predominantemente áreas de 

QVP média (82% e 93%, respetivamente) associadas ao uso predominantemente 

agrícola e florestal, apenas interrompidas por áreas de QVP nula, associadas à 

presença da rede viária principal, das unidades industriais e das áreas de industria 

extrativa, e de QVP baixa, correspondente aos aglomerados rurais. A UV3 é uma 

unidade que se considera sem qualidade visual, em que a QVP nula representa 90% 

da área. A área do projeto apresenta uma QVP nula na área da indústria instalada e 

a restante área tem uma QVP média. 
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Quadro 4.21 – Classificação da QVP nas UV. 

UV QVP Área (ha) % da UV 

UV1 

QVP1. nula 30,2 2,7 

QVP2. baixa 173,1 15,3 

QVP3. média 927,7 82,0 

QVP4. alta 0,7 0,1 

Total 1.131,7 100,0 

UV2 

QVP1. nula 85,9 5,8 

QVP2. baixa 5,3 0,4 

QVP3. média 1.380,1 93,2 

QVP4. alta 10,1 0,7 

Total 1.481,4 100,0 

UV3 

QVP1. nula 37,4 89,8 

QVP2. baixa 0,1 0,1 

QVP3. média 4,2 10,1 

Total 41,6 100,0 

 

 Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

A CAVP foi considerada de acordo com o somatório das “bacias visuais” geradas a 

partir de cada um dos potenciais pontos de observação, obtendo-se assim a 

frequência de observação. Para os pontos de observação considerados, num total de 

62 (48 localizados nos aglomerados populacionais (ponto central) e 14 na rede viária 

principal), foi realizada a simulação da sua “bacia visual”, tendo-se verificado que 

ocorrem num máximo 23 potenciais observadores de uma determinada célula. Deste 

modo, de acordo com o número de potenciais observadores, foi realizada uma 

classificação da CAVP das células (Quadro 4.22). 

 

Quadro 4.22 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual. 

N.º de potenciais observadores numa célula CAVP 

0 CAVP1. muito alta 

1-5 CAVP2. alta 

6-15 CAVP3. média 

16-23 CAVP4. baixa 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 11 no Anexo I e no 

Quadro 4.23. A UV1 apresenta uma CAVP predominantemente alta (63%), uma vez 

que o tipo de relevo onde se insere, em planalto e em zona de vale, confere-lhe 

uma baixa exposição visual. A UV2 e a UV3 têm uma CAVP alta a média. A CAVP da 

área do projeto é alta a média, existindo apenas uma pequena área com uma CAVP 

baixa. 
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Quadro 4.23 – Classificação da CAVP nas UV. 

UV CAVP Área (ha) % da UV 

UV1 

CAVP1. muito alta 82,4 7,3 

CAVP2. alta 712,7 63,0 

CAVP3. média 315,8 27,9 

CAVP4. baixa 20,7 1,8 

Total 1.131,7 100,0 

UV2 

CAVP1. muito alta 192,5 13,0 

CAVP2. alta 595,9 40,2 

CAVP3. média 621,3 41,9 

CAVP4. baixa 71,7 4,8 

Total 1.481,4 100,0 

UV3 

CAVP1. muito alta 0,5 1,2 

CAVP2. alta 22,2 53,2 

CAVP3. média 19,0 45,5 

CAVP4. baixa 0,0 0,1 

Total 41,6 100,0 

 

 Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

A análise da SVP (Carta 11 do Anexo I) e do Quadro 4.24 permite verificar que 

grande parte da UV1 apresenta uma SVP baixa, devido ao seu valor paisagístico e à 

exposição visual, a UV2 tem uma SVP baixa a média e a UV3 tem uma SVP 

predominantemente baixa. Na área do projeto a SVP é baixa a média, existindo 

apenas uma pequena área com uma SVP alta. 

 

Quadro 4.24 – Classificação da SVP nas UV. 

UV SVP Área (ha) % da UV 

UV1 

SVP1. baixa 848,7 75,0 

SVP2. média 264,0 23,3 

SVP3. alta 18,9 1,7 

Total 1.131,7 100,0 

UV2 

SVP1. baixa 811,7 54,8 

SVP2. média 592,1 40,0 

SVP3. alta 76,6 5,2 

SVP4. muito alta 1,0 0,1 

Total 1.481,4 100,0 

UV3 

SVP1. baixa 39,2 94,2 

SVP2. média 2,4 5,8 

Total 41,6 100,0 
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4.7. Qualidade do ar 
 

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar na área do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação e humidade relativa, velocidade e direção do vento. 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

 

O objetivo ambiental é garantir a qualidade do ar de forma a não prejudicar a 

qualidade de vida das populações. 

 

4.7.2. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próxima da área do projeto – a estação climatológica 

de Aveiro, para o período 1971-2000 (IPMA, 2016). 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foram consultados o 

Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2015 (CCDR-C, 2016) e os dados de 

qualidade da estação de monitorização mais próxima da área do projeto. Foi ainda 

analisada a informação sobre fontes de poluentes atmosféricos através da análise do 

Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, disponibilizado pelo 

Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 

O cálculo das emissões atmosféricas associadas ao tráfego rodoviário foi realizado 

com base nos dados estimados de tráfego da área do projeto (ver Quadro 4.40) e os 

dados sobre o parque de veículos rodoviários motorizados presumivelmente em 

circulação por tipo de veículo e segundo o combustível principal (INE, 2016). Estes 

dados permitiram considerar a seguinte distribuição do parque automóvel: 

- 21,5% dos veículos ligeiros são de mercadorias. 

- 48,2% dos veículos ligeiros de passageiros são a diesel. 

 

Considerou-se ainda que os veículos pesados correspondem na totalidade a veículos 

pesados de mercadorias. 

 

As emissões atmosféricas geradas pelo tráfego automóvel foram então calculadas 

com base nos fatores de emissão compilados no inventário de emissões de poluentes 
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atmosféricos, produzido pela Agência Europeia do Ambiente (EMEP/EEA, 2013). Os 

parâmetros considerados nesta metodologia são os seguintes: 

- Idade e tecnologia dos veículos: “Euro 1 – 91/441/EEC” para veículos ligeiros de 

passageiros; “Euro 1 – 93/59/EEC” para veículos ligeiros de mercadorias; e 

“Euro I – 91/542/EEC I” para veículos pesados de mercadorias. 

- Tipo de combustível: gasolina e gasóleo. 

- Cilindrada do motor: veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com motores de 

1,4 a 2,0 l; e veículos ligeiros de passageiros a gasolina com motores de 1,4 a 

2,0 l. 

- Peso dos veículos: veículos pesados de mercadorias entre 7,5 a 16 ton. 

 

4.7.3. Análise climática 

 

A caracterização climática da região em estudo foi efetuada com base nas normais 

climatológicas da estação de Aveiro (Lat. 40º38’N, Long. 08º39’W, altura 5 m) por 

ser a que se situa mais perto da área do projeto. Os dados analisados correspondem 

às normais climatológicas para o período 1971-2000. 

 

É possível descrever, de um modo global, o clima desta região como apresentando 

duas estações principais: uma seca e quente, correspondendo ao período de maio a 

setembro, sendo os restantes meses mais frios, húmidos e de maior precipitação. 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Aveiro foi de 

15,4ºC, com a temperatura média mensal máxima a atingir 20,2ºC em agosto. A 

temperatura média mensal mínima foi de 10,2ºC em janeiro. A evolução dos valores 

médios mensais da temperatura pode ser observada na Figura 4.17. 

 

 
Figura 4.17 – Valores médios mensais da temperatura do ar na estação climatológica de Aveiro. 
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Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação de Aveiro foi de 906,7 mm e 

distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo dezembro o mês mais 

chuvoso, com 131,9 mm. A estação seca é marcada por valores de precipitação 

muito baixos, com destaque para julho com valores de 11,8 mm. A Figura 4.18 

representa a variação dos valores médios mensais da precipitação no período 

considerado, para a estação em análise. 

 

 
Figura 4.18 – Valores médios mensais da precipitação na estação de Aveiro. 

 

Humidade relativa 

O padrão anual de humidade relativa registado na estação de Aveiro às 9h apresenta 

uma média anual de 80%. São os meses de março e abril que apresentam os valores 

mais baixos (76%). Os valores mais elevados observam-se em novembro e dezembro 

(83%). A evolução anual dos valores médios mensais da humidade relativa pode ser 

observada na Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.19 – Valores médios mensais da humidade relativa na estação climatológica de Aveiro.
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Vento 

O regime de ventos na estação de Aveiro caracteriza-se em termos médios anuais 

(Figura 4.20) pela predominância de ventos de noroeste (com uma frequência de 

32% e uma velocidade média de 15,8 km/h), seguindo-se o quadrante de sudeste 

(com uma frequência de 17,9% e uma velocidade média de 9,6 km/h). Os períodos 

de calmaria atingem os 10,9% em termos de média anual. A velocidade média anual 

mais elevada de 15,8 km/h é de noroeste. Em relação à distribuição dos ventos ao 

longo do ano, verifica-se que o vento é predominantemente de sudeste nos meses 

de inverno (entre outubro e fevereiro) e de noroeste nos restantes meses. 

 

 

Figura 4.20 – Rosa-dos-ventos da estação de Aveiro. 

 

4.7.4. Caracterização de base 

 

A área do projeto encontra-se inserida na zona “Centro Litoral”, área com 

características homogéneas em termos de qualidade de ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de duas estações de monitorização 

de fundo da qualidade do ar – a estação rural de Montemor-o-Velho (a 40 km a sul da 

área do projeto) e a estação de Ervedeira (a 72 km a su-sudoeste da área do 

projeto). Para avaliar a qualidade do ar na área de estudo serão avaliados os dados 

da estação de Montemor-o-Velho (Quadro 4.25), por ser a mais próxima da área do 

projeto. 

 

Quadro 4.25 – Poluentes e data de início de funcionamento da estação de monitorização. 

Poluente Símbolo Montemor-o-Velho 

Monóxido de Azoto NO 06-09-2007 

Dióxido de Azoto NO2 06-09-2007 

Óxidos de Azoto NOX 06-09-2007 

Ozono O3 06-09-2007 

Dióxido de Enxofre SO2 06-09-2007 (*) 

Partículas <10 µm PM10 06-09-2007 

Nota: (*) Este parâmetro deixou de ser monitorizado a 31-12-2015. 
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Com base no Relatório da Qualidade do Ar na Região Centro 2015 (CCDR-C, 2016), 

apresenta-se em seguida a análise dos resultados obtidos na estação de Montemor-o-

Velho. 

 

A estação de monitorização não registou qualquer ultrapassagem aos valores limite 

estabelecidos para o Dióxido de Enxofre para a proteção da saúde humana 

(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro), quer considerando as médias 

horárias, quer considerando as médias diárias. Também não foi registada, em 2015, 

qualquer ultrapassagem ao limiar de alerta estabelecido para este poluente. 

 

No que diz respeito ao Dióxido de Azoto, e segundo o estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que foi cumprido o valor limite para a 

proteção da saúde humana e não foram registadas excedências ao limiar de alerta. 

Os níveis críticos para a proteção da vegetação também não foram ultrapassados. 

 

Relativamente ao Ozono, em 2015 não se registaram quaisquer ultrapassagens ao 

Valor Limiar de Informação ao Público e Valor Limiar de Alerta. Esta estação 

também não ultrapassou o Valor Alvo de Proteção da Saúde Humana, nem o Valor 

Alvo de Proteção da Vegetação. No entanto, relativamente ao Objetivo a Longo 

Prazo (OLP) para a Proteção da Saúde Humana, foi verificado que esta estação 

registou um valor superior a 120 µg/m3 (valor limite). No que diz respeito ao OLP 

para a Proteção da Vegetação foi registado para a estação Montemor-o-Velho 

excedências ao valor estipulado por lei (6.000 µg/m3h). 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM10), não foi ultrapassado o valor 

limite para a Proteção da Saúde Humana, quer em termos de número de casos das 

médias diárias superiores a 50 μg/m3, quer em termos de média anual. 

 

Índice de qualidade do ar 

Os dados disponíveis revelam que em geral existe uma boa qualidade do ar na região 

Centro Litoral (Figura 4.21). No entanto, entre 2014 e 2015 verificou-se a diminuição 

do número de dias com índice “muito bom” e “bom” e o aumento do número de dias 

com índice “médio” e “fraco”. 
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Fonte: CCDR-C, 2016 

Figura 4.21 – Índice de qualidade do ar na região do Centro Litoral em 2014 e 2015. 

 

Fontes de poluição 

A nível regional o tráfego rodoviário que circula na rede viária é responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos como o monóxido de carbono (CO), óxidos de 

azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

Para além da contribuição da circulação rodoviária na degradação da qualidade do 

ar, importa referir a atividade industrial. No Quadro 4.26 apresenta-se a lista das 

instalações que constituem fontes de poluentes atmosféricos. 

 

Quadro 4.26 – Instalações com registo de emissões e transferências de poluentes, em 2015, num raio de 10 km 

da área do projeto. 

CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 
Regime de 
laboração 

Distância à área 
do projeto (m) 

01460 – Suinicultura Intergados S.A. – Vagos 7 
24 h/24 h 

12 meses 

4.209,4 

(a W) 

10912 - Fabricação de alimentos para 

animais de criação (exceto para 

aquicultura) 

Raporal - Rações de Portugal S.A. 79 
08 h/24 h 

12 meses 

6.421,1 

(a ENE) 

23312 – Fabricação de ladrilhos, mosaicos 

e placas de cerâmica 

MODICER - Moda Cerâmica, S.A. 68 
24 h/24 h 

12 meses 

8.678,3 

(a SE) 

Gres Panaria Portugal S.A. - 

Divisão Margres 
200 

24 h/24 h 

12 meses 

7.030,1 

(a N) 

Aleluia Cerâmicas S.A. - Unidade 

Fabril de Ílhavo 
178 

24 h/24 h 

11 meses 

9.985,7 

(a NW) 

Ferri&Masi, S.A. 62 
24 h/24 h 

12 meses 

3.140,2 

(a SSE) 

23321 – Fabricação de tijolos CERÂMICA DE QUINTÃS, LDA. 32 Outro 
5.204,7 

(a NNE) 

23322 - Fabricação de telhas Cerâmica Sotelha, S.A. 57 Outro 
3.841,1 

(a S) 

23323 – Fabricação de abobadilhas SOLCER-EMPRESA CERÂMICA, S.A. 37 Outro 
9.966,4 

(a ESE) 
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CAE principal Estabelecimento 
N.º 

trab. 
Regime de 
laboração 

Distância à área 
do projeto (m) 

23992 – Fabricação de outros produtos 

minerais não metálicos diversos, n.e. 
Argex - Argila Expandida, S.A. 38 

24 h/24 h 

12 meses 

4.251,6 

(a SSE) 

24420 – Obtenção e primeira 

transformação de alumínio 

EXTRUSAL - COMPANHIA 

PORTUGUESA DE EXTRUSÃO S.A. 
274 

24 h/24 h 

11 meses 

8.770,0 

(a N) 

25610 – Tratamento e revestimento de 

metais 

Anicolor - Alumínios, Lda. 70 
12 h/24 h 

11 meses 

6.252,2 

(a ENE) 

Metalfer - Metalúrgica de 

Fermentelos, S.A. 
56 Outro 

6.987,7 

(a ENE) 

Galsup- Tratamentos Galvânicos 

de Superfícies, Lda. 
17 Outro 

6.421,1 

(a ENE) 

Trougal - Tratamentos 

Galvânicos, Lda. 
13 Outro 

6.361,5 

(a ENE) 

31010 – Fabricação de mobiliário para 

escritório e comércio 
Metalúrgica do Levira, S.A. 191 

08 h/24 h 

11 meses 

8.000,8 

(a E) 

37002 – Tratamento de águas residuais ETAR Sul - SIMRIA 10 
24 h/24 h 

12 meses 

9.783,5 

(a NW) 

38212 – Tratamento e eliminação de outros 

resíduos não perigosos 

ERSUC – Unidade de Aveiro 

(Aterro, TMB, Triagem, CDR) 
0 Outro 

7.990,7 

(a NE) 
Fonte: SNIAmb (2016). 

 

Na envolvente próxima da área do projeto as principais fontes de poluentes 

atmosféricos são: 

- O tráfego rodoviário que circula na rede viária local, mas principalmente o 

tráfego da rede viária nacional, uma vez a área do projeto é limitada pela 

autoestrada A17, com cerca de 5.830 veículos por mês12. Os poluentes 

atmosféricos são o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), dióxido de 

enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

- Uma oficina de manutenção e reparação de veículos no limite noroeste da área 

do projeto (ver Fotografia 4.6). Os poluentes atmosféricos associados a esta 

atividade são os compostos orgânicos voláteis (COV), NOX, SO2 e partículas em 

suspensão. 

- Três unidades industriais (fabricação de geradores e transformadores elétricos; 

armazém de peças para automóveis; e comércio de metais) instaladas na 

Parcela A do PES e uma unidade (tratamento e revestimento de metais) instalada 

na parcela 1 da área do projeto (ver Fotografia 4.7). 

 

                                                
12 Média de 2014 dos valores médios mensais do tráfego médio diário mensal da autoestrada A17, apresentados no 
Relatório de Tráfego na Rede Nacional de Autoestradas – 1º Trimestre de 2015 (IMT, 2016). 
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Fotografia 4.6 – Oficina de manutenção e reparação de veículos junto ao limite noroeste da área do projeto. 
 

  

Fotografia 4.7 – Unidade industrial instalada na parcela 1 do PESPB. 

 

Em 2009, no concelho de Vagos o transporte rodoviário foi responsável pela emissão 

de 44.641 ton CO2eq, o que representa cerca de 38% das emissões desse ano no 

concelho. Os processos de combustão na indústria representaram cerca de 19% das 

emissões e a pecuária 12% das emissões no concelho de Vagos em 2009 (APA, 2011). 

 

Considerando os biótopos presentes na área do projeto (ver Quadro 4.14 e 

Figura 4.13), é possível estimar um armazenamento anual de carbono de cerca de 

500 ton. Atendendo às emissões calculadas para o concelho de Vagos em 2009 (APA, 

2011), este armazenamento de carbono representa cerca de 1,6% das emissões, 

numa área que ocupa apenas 0,22% do concelho. 

 

Apresenta-se de seguida a análise quantitativa das emissões atmosféricas com 

origem no tráfego rodoviário na envolvente da área de implantação do projeto. 

 

Para a análise das emissões provenientes do tráfego rodoviário na envolvente da 

área do projeto estimaram-se as emissões unitárias por quilómetro percorrido 

(g/km). Para este cálculo foi considerado o número de veículos que circula na EM585 
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(entre a rotunda e a povoação de Fontão), a EN333 (entre a A17 e a rotunda) e 

a A17. 

 

Da compilação dos dados de tráfego e respetiva análise estatística, foram 

caracterizadas as diferentes categorias de veículos para o ano de 2017. No 

Quadro 4.27 encontra-se contabilizado o número de veículos por dia na rede viária 

na envolvente da área do projeto. 

 

Quadro 4.27 – Unidades de veículos por dia em 2014 na envolvente da área do projeto. 

 Tipo de combustível N.º veículos/dia 

Ligeiros de passageiros 
Gasóleo 9.793 

Gasolina 10.545 

Ligeiros de mercadorias Gasóleo 5.576 

Pesados Gasóleo 5.011 

 

Os fatores de emissão para a situação atual, segundo a metodologia 

EMEP/EEA (2013), apresentam-se no Quadro 4.28. 

 

Quadro 4.28 – Fatores de emissão para a situação atual de acordo com a metodologia EMEP/EEA. 

 
Ligeiros de passageiros 

Ligeiros de 
mercadorias 

Pesados de 
mercadorias 

Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasóleo 

CO (g/km) 0,414 3,920 0,577 1,020 

NOX (g/km) 0,690 0,485 1,220 5,310 

PM (g/km) 0,0842 0,0022 0,1170 0,2010 

 

As emissões atmosféricas associadas ao tráfego automóvel que atualmente circula 

na rede viária existente na envolvente à área do projeto, estimam-se conforme se 

apresenta no Quadro 4.29. 

 

Quadro 4.29 – Emissões atmosféricas médias diárias na envolvente da área do projeto em 2014. 

 
Ligeiros de passageiros 

Ligeiros de 
mercadorias 

Pesados de 
mercadorias Total 

Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasóleo 

CO (g/km) 4.054,3 41.337,0 3.217,6 5.111,7 53.720,5 

NOX (g/km) 6.757,1 5.114,4 6.803,2 26.610,7 45.285,5 

PM (g/km) 824,6 23,2 652,4 1.007,3 2.507,5 
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4.8. Ambiente sonoro 
 

4.8.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro na área do projeto, foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica – níveis sonoros e fontes de ruído. 

- Análise da suscetibilidade ao ruído da área envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com os usos 

presentes. 

 

4.8.2. Metodologia 

 

Para se caracterizar a área envolvente do projeto em termos de ambiente sonoro, 

procedeu-se à identificação das fontes de ruído presentes e foi consultado o Mapa 

de Ruído do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B 

(Eco14, 2014). 

 

O mapa de ruído do concelho de Vagos não foi considerado, uma vez que o 

documento que se encontra disponível data de 2008, pelo que não se encontra de 

acordo com as orientações técnicas atualmente em vigor. 

 

4.8.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) prevê a regulação da produção de 

ruído através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A classificação das zonas 

sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, sendo 

Lden, o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, dado pela fórmula: 

 





 


10

10
10

5
10 1081031013

24
1

log10
LnLeLd

denL , em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional, ou para 

escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 
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papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno. 

 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de 

zonas sensíveis. 

 

Nas zonas sensíveis, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites: 

- Lden ≤ 65 dB(A), e 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, os valores limite a respeitar nos 

recetores sensíveis são: 

- Lden ≤ 63 dB(A), e 

- Ln ≤ 53 dB(A). 

 

De acordo com o Artigo 13º do Capítulo III do RGR, 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 

ao cumprimento dos valores limite fixados (Artigo 11º) e ao cumprimento do critério 

de incomodidade, que se traduz pela: 
“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 entardecer e 
3 dB(A) no período noturno”. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 

 
21 kKLL AeqAr   , onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de 

3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

No Anexo I do RGR é estabelecido que à diferença entre o ruído particular corrigido 

(LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13º, 
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deverá ser adicionada uma constante corretiva “D” em função da relação percentual 

entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do 

período de referência (Quadro 4.30). 

 

Quadro 4.30 – Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência 
do ruído particular e a duração total do período de referência 

Diferencial permitido 
(D) dB(A) 

q ≤ 12,5 % 4 

12,5 % < q ≤ 25 % 3 

25 %< q ≤ 50 % 2 

50 % < q ≤ 75 % 1 

q > 75% 0 

 

4.8.4. Caracterização de base 

 

Na envolvente próxima da área do projeto, os recetores sensíveis ao ruído, enquanto 

recetores potencialmente afetados pelo projeto, correspondem a edifícios de uso 

habitacional. Tal como é visível na Figura 4.22, os recetores sensíveis mais próximos 

localizam-se ao longo do limite norte da área do projeto. 

 

Quadro 4.31 – Distância dos recetores sensíveis ao centro da área do projeto. 

Recetor sensível Distância ao centro da área do projeto 

R1 442 m 

R2 220 m 

R3 406 m 

 

As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto têm origem nos 

veículos que circulam na rede rodoviária nacional (A17) e local (EN333 e EM585), na 

atividade industrial e comercial da envolvente e nas atividades quotidianas da 

população local (ver Figura 4.22). 

 

O Mapa de Ruído do PPPES-PB (ver Anexo IV) indica que na envolvente a norte da 

área do projeto os níveis sonoros são inferiores a 55 dB(A) no período diurno e 

inferior a 45 dB(A) no período noturno. Na envolvente a sudeste e oeste da área do 

projeto os níveis sonoros são superiores a 55 dB(A) no período diurno e superiores a 

45 dB(A) no período noturno, devido à proximidade da autoestrada A17 e das vias de 

circulação local EN333 e EM585. Os recetores sensíveis ao ruído mais próximos da 

área do projeto encontram-se portanto sob a influência de níveis de ruído 

compatíveis com os valores limite estabelecidos para qualquer zonamento acústico 

(ver Quadro 4.32), exceto o recetor R1 no período noturno em zona sensível. 
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Figura 4.22 – Fontes de ruído e recetores sensíveis mais próximas da área do projeto. 

 

A análise do mapa de ruído permite concluir que atualmente as principais fontes de 

ruído na envolvente da área do projeto são de facto as vias de circulação rodoviária 

e que a envolvente da área do projeto tem características compatíveis com zonas 

não classificadas como sensível ou mista (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)) ou com 

zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)). A inconformidade verificada no 

recetor R1, considerando a classificação da área como zona sensível, deve-se à 

proximidade do mesmo às vias de circulação rodoviária. 
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Quadro 4.32 – Níveis de ruído nos recetores sensíveis mais próximos da área do projeto. 

 
Níveis de ruído 

atuais estimados 
[dB(A)] 

Conformidade legal (DL n.º 9/2007, art.º 11.º) 

Zonas sensíveis Zonas mistas 
Zonas não 

classificadas 

Lden 

R1 54 Conforme Conforme Conforme 

R2 45 Conforme Conforme Conforme 

R3 47 Conforme Conforme Conforme 

Ln 

R1 46 Não Conforme Conforme Conforme 

R2 37 Conforme Conforme Conforme 

R3 39 Conforme Conforme Conforme 
Fonte: ECO14, 2014 

 

 

4.9. Resíduos 
 

4.9.1. Aspetos a analisar e os objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos resíduos são descritas as infraestruturas de gestão existentes 

a nível local e regional. 

 

O objetivo ambiental é eliminar o potencial poluente dos resíduos produzidos, de 

forma não perturbar a qualidade do ambiente. 

 

4.9.2. Metodologia 

 

A caracterização dos resíduos foi realizada através da recolha de dados estatísticos 

e da avaliação anual da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR). A caracterização foi completada com uma visita à área do projeto. 

 

4.9.3. Caracterização de base 

 

No concelho de Vagos a gestão “em alta” dos resíduos urbanos, indiferenciados e 

seletivos, é realizada pela ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A., enquanto a 

gestão “em baixa” é realizada pela Câmara Municipal de Vagos (ERSAR, 2016). No 

Quadro 4.33 apresentam-se as principais características do sistema “em alta” de 

gestão de resíduos. 

 

Quadro 4.33 – Descrição do sistema de gestão de resíduos gerido pela ERSUC. 

Área abrangida pelo sistema 6.700 km2 

População servida (2014) 938.367 hab 

Alojamentos servidos 533.828 

Produção anual de resíduos 388.967 ton/ano 

Volume de atividade para reciclagem 265.796 ton/ano 

Resíduos urbanos depositados diretamente em aterro 9.078 ton/ano 
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Composição do sistema 

3.637 Ecopontos 

7 Ecocentros 

2 Estações de triagem 

7 Estações de transferência 

2 Unidades de valorização orgânica 

2 Aterros 

31 Viaturas afetas à recolha seletiva 
Fonte: ERSUC (2016), ERSAR (2016). 

 

No Quadro 4.34 apresentam-se os principais indicadores de qualidade do serviço de 

gestão de resíduos prestado pela ERSUC e pela CM de Vagos. Ao nível do sistema 

“em alta” as fragilidades encontram-se na acessibilidade do serviço de recolha 

seletiva (apenas 49% dos alojamentos têm um ecoponto a menos de 200 m de 

distância), na lavagem de contentores, no encaminhamento excessivo de resíduos 

para aterro e na emissão de gases com efeito de estufa. 

 

Ao nível da gestão “em baixa”, também a lavagem de contentores não é feita com a 

regularidade necessária, para além da reciclagem de resíduos de embalagem ser 

apenas de 89% dos resíduos. A CM de Vagos apresenta ainda um desempenho 

mediano na acessibilidade do serviço de recolha seletiva, uma vez que apenas 46% 

dos alojamentos encontram-se a menos de 200 m de um ecoponto. 

 

Quadro 4.34 – Avaliação da qualidade do serviço prestado em 2014 e respetivo valor de referência. 

 ERSUC CM de Vagos 

Acessibilidade física do serviço (%) 
100 

[95; 100] 
90 

[80; 100] 

Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%) 
49 

[70; 100] 
46 

[50; 100] 

Acessibilidade económica do serviço (%) 
0,11 

[0,00; 0,25] 
0,08 

[0,00; 0,50] 

Lavagem de contentores (-) 
0 

[2,0; 6,0[ 
1,1 

[12,0; 24,0[ 

Reciclagem de resíduos de embalagem (%) 
101 

(≥95) 
89 

(≥95) 

Valorização orgânica (%) 
182 

[95; 100] 
NA 

Utilização da capacidade de encaixe de aterro (%/ano) 
130 

[0; 100] 
NA 

Utilização de recursos energéticos 
-45 kWh/t 

(≤6) 
5 tep/t 
[0, 6] 

Qualidade dos lixiviados após tratamento (%) 
99 

[95; 100] 
NA 

Emissão de gases com efeito de estufa (kg CO2/t) 
61 

[0; 50] 
15 

[0; 15] 
Nota: NA – não aplicável. Fonte: ERSAR (2016). 

 

Na área do projeto não existem sinais de depósitos ilegais de resíduos. Existem no 

entanto estruturas desativadas ou a desativar, nomeadamente de distribuição de 

energia elétrica (Fotografia 4.8). 
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Fotografia 4.8 – Postes em betão armado de distribuição de energia elétrica na área do projeto. 

 

No âmbito do trabalho de campo realizado, encontraram-se depósitos ilegais de 

resíduos na envolvente imediata da área do projeto, na berma do caminho pedonal 

a sul da A17 (Fotografia 4.9). 

 

 

Fotografia 4.9 – Depósitos ilegais de resíduos na berma do acesso a sul da A17. 

 

Junto às habitações mais próximas da área do projeto existem várias infraestruturas 

para depósito de resíduos urbanos, quer indiferenciados, quer seletivos 

(Fotografias 4.10 e 4.11). 
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Fotografia 4.10 – Contentores de depósito de resíduos urbanos indiferenciados no arruamento a 

nordeste da área do projeto. 

 

  

Fotografia 4.11 – Contentores de depósito de resíduos urbanos seletivos (a) e indiferenciados (b) na EM585, a 

noroeste da área do projeto. 

 

Relativamente aos resíduos industriais, a recolha e gestão é efetuada por empresas 

licenciadas que operam em todo o país. 

 

 

4.10. Socioeconomia 
 

4.10.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

‐ População e estrutura etária. 

‐ Evolução e estrutura da população ativa. 

‐ Estrutura da atividade económica. 
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O objetivo ambiental é melhorar as condições sociais e económicas na área de 

influência do projeto. 

 

4.10.2. Metodologia 

 

Tendo em conta a dimensão da área de intervenção e a sua área de influência, 

considerou-se como território de análise, para os aspetos populacionais, o concelho 

de Vagos. No que respeita à atividade económica, considera-se que a área de estudo 

se estende ao território da sub-região do Baixo Vouga. Foram assim recolhidos os 

dados estatísticos destas duas unidades territoriais recorrendo ao Instituto Nacional 

de Estatística e outra bibliografia disponível. 

 

A informação foi depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento 

relevante para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer 

alteração na sequência da implementação do projeto. 

 

4.10.3. Caracterização de base 

 

População e estrutura etária 

O concelho de Vagos apresentava em 2011 uma massa demográfica de 

22.851 habitantes, o que representa apenas cerca de 6,5% da sub-região do Baixo 

Vouga (Quadro 4.35). 

 

Quadro 4.35 - Evolução da população residente. 

 
População residente 

2001 (hab) 
População residente 

2011 (hab) 
Variação 

2001/2011 (%) 
Densidade populacional 

2011 (hab/km²) 

Vagos 22.017 22.851 3,8 138,6 

Baixo Vouga 385.724 390.822 1,3 216,7 

Região Centro 2.348.397 2.327.755 -0,88 82,4 
Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que entre 2001 e 2011 o 

concelho apresentou uma taxa de crescimento positiva, ligeiramente acima do 

registado na sub-região do Baixo Vouga, e em contraste com a regressão verificada 

na região Centro (Quadro 4.35). A densidade populacional deste concelho apresenta 

valores medianos, mas em linha com os registados na sub-região do Baixo Vouga. 

 

No concelho de Vagos a distribuição da população é relativamente uniforme. A 

freguesia de Sosa é a segunda mais populosa a seguir à da sede de concelho, 

representando 15% da população concelhia (Quadro 4.36). 
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Quadro 4.36 – População residente e densidade populacional por freguesia. 

Freguesia 
População residente em 

2011 
Densidade populacional 

(hab/km2) 

Calvão 2.014 132,9 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo 2.165 123,4 

Gafanha da Boa Hora 2.625 70,8 

Ouca 1.805 110,8 

Ponte de Vagos e Santa Catarina 2.781 208,8 

Sosa 3.069 139,3 

Santo André de Vagos 2.033 163,4 

Vagos e Santo António 6.359 203,0 
Fonte: INE (2012). 

 

As densidades populacionais são relativamente baixas, reflexo de uma dispersão 

elevada. 

 

No que respeita à estrutura etária (Quadro 4.37), verifica-se que a classe que mais 

cresce corresponde à população sénior (>65 anos) e a que mais regride é a da 

população jovem (15-24 anos) refletindo-se num índice de envelhecimento 

relativamente elevado (131,6% em 2011), que se situa ligeiramente acima da média 

nacional (127,8%). 

 

Quadro 4.37 – Estrutura etária no concelho de Vagos. 

 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos >65 anos 

2011 (%) 14,9 11,9 53,6 19,6 

Variação 2001/2011 (%) -11,60 -17,21 7,39 28,79 
Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

Caracterização populacional da área de implantação do projeto 

De acordo com os Censos de 2011, a população residente nas subsecções estatísticas 

da freguesia de Sosa contíguas à área de implantação do projeto, correspondentes 

ao lugar de Fontão é a seguinte (Quadro 4.38). 

 

Quadro 4.38 – População residente nas subsecções estatísticas contíguas à área de implantação do 

projeto. 

 

 

Assim, existirão nesta área cerca de 164 alojamentos onde residem 440 pessoas, 

correspondendo a 160 famílias.  

 

As questões de qualidade de vida dos residentes na envolvente, designadamente as 

relacionadas com a qualidade do ar, o ruído ou o tráfego rodoviário, são abordadas 

nos respetivos capítulos de análise do presente documento. 

 

 

Subsecção População residente (hab.) Famílias (n.º) Alojamentos (n.º) 

08 a 16 440 160 164 
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Evolução e estrutura da população ativa 

A análise da evolução da taxa de atividade no concelho de Vagos mostra que ocorreu 

um decréscimo na última década (Quadro 4.39). 

 

Quadro 4.39 - Taxas de atividade em 2001 e 2011. 

 População ativa (hab) População residente (hab) Taxa de atividade (%) 

2001 10.576 22.017 48,0 

2011 10.735 22.851 47,0 
Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

A evolução comparada da variação da população ativa e da população residente 

(Quadro 4.40) mostra que em Vagos a redução da taxa de atividade se fica a dever a 

um menor envolvimento da população na atividade económica, em detrimento do 

aumento da população. 

 

Quadro 4.40 - Variação da população ativa e da população residente. 

Variação da população ativa 
(2001-2011) 

Variação da população residente 
(2001-2011) 

0,3 3,8 
Fonte: INE (2002 e 2012). 

 

O concelho de Vagos apresenta uma crescente relevância do setor terciário e 

secundário, cujo peso relativo em 2011 (60,1%) e (35,0%) reflete bem a 

predominância destes dois setor de atividade no concelho. O setor primário, que era 

claramente dominante no início da década de 90, tem registado uma significativa 

redução do seu número de ativos, sendo o setor com menor representatividade em 

2011, com apenas (4,9%). 

 

A taxa de desemprego no concelho era de 9,7% em 2011, tendo sofrido um 

agravamento relativamente a 2001 (5,5%), situando-se abaixo dos valores registados 

para Portugal continental (13,2%). No que respeita à freguesia de Sosa, verifica-se 

uma taxa de desemprego em linha com a taxa concelhia (10,6%). 

 

Estrutura da atividade económica 

No que respeita à estrutura da atividade económica, o concelho de Vagos apresenta, 

globalmente, uma estrutura económica com alguma diferenciação e peso específico 

em diversos setores de atividade. A análise do número de empresas segundo a CAE-

Rev.3, em 2011, permite constatar uma maior concentração de empresas no setor 

do comércio. Apresentam ainda relevância os setores da construção e das atividades 

administrativas e serviços de apoio (Quadro 4.41).  
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Quadro 4.41 – Atividade económica das empresas com sede em Vagos, segundo a CAE-Rev.3, em 2011. 

 Empresas  
(n.º) 

Pessoal ao 
serviço  

(n.º) 

Volume de 
negócio 

(milhares de €) 

VAB* 
(milhares de €) 

Total 2.424 6.150 411.291 92.456 

 (%) 

A – Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca 
4,1 2,2 1,2 1,3 

B - Indústrias extrativas 0,1 - - - 

C – Indústrias transformadoras 7,5 30,9 41,7 47,7 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e 

ar frio 
0,0 0,0 0,0 0,0 

E – Captação, tratamento e distribuição de 

água 
0,2 0,4 0,6 0,6 

F – Construção 17,8 14,0 7,9 7,4 

G – Comércio por grosso e a retalho, 

reparação de veículos 
26,9 22,7 37,4 21,6 

H – Transportes e armazenagem 1,6 - - - 

I – Alojamento, restauração e similares 6,8 5,2 2,4 4,2 

J – Atividades de informação e comunicação 0,4 0,2 0,1 0,2 

K – Atividades financeiras e seguros - - - - 

L - Atividades imobiliárias 1,8 1,1 1,1 1,0 

M – Atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares 
5,9 9,1 3,7 8,7 

N – Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 
12,0 5,5 1,0 2,7 

O – Administração pública e defesa - - - - 

P – Educação 4,5 1,9 0,2 0,5 

Q – Atividades de saúde humana e apoio 

social 
4,5 2,2 0,6 1,6 

R – Atividades artísticas, de espetáculo, 

desportivas e recreativas 
2,3 1,0 0,2 0,4 

S – Outras atividades de serviços  3,5 2,0 0,3 0,5 

T – Atividades das famílias empregadoras - - - - 

U – Atividades de organismos internacionais 

e instituições extraterritoriais 
- - - - 

Fonte: INE (2012b). 
Legenda: * Valor acrescentado bruto 

 

A análise do emprego é mais reveladora da importância dos setores na atividade 

económica (Quadro 4.42). Assim, de acordo com os dados do pessoal ao serviço nas 

empresas verifica-se um maior peso da indústria transformadora, seguindo-se o 

comércio e a construção. 

 

A análise do volume de negócios (Quadro 4.42) indica que os setores que geram 

maiores rendimentos são a indústria transformadora e o comércio. Esta análise 

evidencia que os setores que geram maiores rendimentos são os maiores 

empregadores.  

 

Dada a relevância do projeto para a indústria transformadora no concelho, é 

importante analisar com maior detalhe este setor (Quadro 4.42).  
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No que respeita às empresas presentes, verifica-se que têm maior peso as indústrias 

alimentares, indústrias de produtos metálicos e fabricação de outros materiais não 

metálicos, ou seja, as indústrias cerâmicas.  

 

Quadro 4.42 - Empresas das indústrias transformadoras com sede em Vagos, segundo a CAE-Rev.3, em 2011. 

 Empresas 
(n.º) 

Pessoal ao 
serviço (n.º) 

Volume de negócio 
(milhares de €) 

Total 183 1.903 171.310 

 % 

10 - Indústrias alimentares 25,7 9,0 3,8 

11 - Indústria das bebidas 0,0 0,0 0,0 

12 - Indústria do tabaco 0,0 0,0 0,0 

13 - Fabricação de têxteis 1,6 0,2 0,1 

14 - Indústria do vestuário 2,7 0,6 0,2 

15 - Indústria do couro e dos produtos do couro 0,0 0,0 0,0 

16 - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto 

mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria. 
6,6 2,3 0,7 

17 - Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 0,0 0,0 0,0 

18 - Impressão e reprodução de suportes gravados 1,6 0,8 0,4 

19 - Fabricação de coque, de produtos petrolíferos 

refinados e de aglomerados de combustíveis 
0,0 0,0 0,0 

20 - Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 

ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos 
1,6 5,8 7,5 

21 - Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de 

preparações farmacêuticas. 
0,0 0,0 0,0 

22 - Fabricação de artigos de borracha e de matérias 

plásticas 
3,3 9,2 7,2 

23 - Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 14,8 34,7 15,9 

24 - Indústrias metalúrgicas de base 0,5 - - 

25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos 
21,9 14,3 34,1 

26 - Fabricação de equipamentos informáticos, 

equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e 

óticos 

0,0 0,0 0,0 

27 - Fabricação de equipamento elétrico 1,1 - - 

28 - Fabricação de máquinas e de equipamentos, n. e. 7,1 10,5 11,7 

29 - Fabricação de veículos automóveis, reboques, 

semireboques e componentes para veículos automóveis. 
0,5 - - 

30 - Fabricação de outro equipamento de transporte 0,5 - - 

31 - Fabricação de mobiliário e de colchões 3,3 1,4 0,4 

32 - Outras indústrias transformadoras 4,4 6,1 14,6 

33 - Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 

equipamentos 
2,7 2,1 1,2 

Fonte: INE (2012b). 
Legenda: * Valor acrescentado bruto 

 

No que respeita ao pessoal ao serviço, destacam-se claramente as indústrias 

cerâmicas, seguindo-se as indústrias de produtos metálicos e de máquinas e de 

equipamentos. Em termos de volume de vendas, verifica-se a importância dos 

setores anteriormente referidos, mas salienta-se o acréscimo de importância de 

outras indústrias transformadoras não especificadas. 
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Dinâmicas socioeconómicas e competitividade empresarial regional 

A região do Baixo Vouga destaca‐se pelo seu importante dinamismo no que respeita 

à coesão e competitividade, contribuindo para os bons resultados, neste âmbito, 

que a Região Centro tem vindo a atingir no panorama nacional.  

 

Refira‐se que, no contexto nacional, a região do Baixo Vouga tem‐se afirmado como 

um polo industrial relevante nas áreas de cerâmica e vidro, automóvel, 

metalomecânica, moldes e plástico, madeira e papel e química, tendo contribuído 

com cerca de metade das exportações da Região Centro, assumindo uma vocação de 

internacionalização significativa. 

 

Este crescimento industrial tem evoluído numa base endógena, facto que terá 

propiciado a emergência de diversas áreas de especialização produtiva. Este 

processo terá, por um lado, permitido um desenvolvimento industrial célere e 

favorecido a consolidação de uma cultura empreendedora forte e, por outro, 

provocado um desenvolvimento industrial difuso, que coloca dificuldades funcionais 

e institucionais.  

 

Decorrente do diagnóstico descrito e das considerações do Programa Territorial de 

Desenvolvimento para a Sub-Região do Baixo Vouga (GAMA/UA, 2008), 

apresentam‐se as principais forças e fraquezas da região do Baixo Vouga, bem como 

as ameaças e oportunidades perspetivadas. 
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Atividades no local e na envolvente 

Construções e núcleos populacionais 

O território é caracterizado por uma ocupação urbana dispersa organizada em torno 

das principais vias de comunicação com algum grau de nucleação nos cruzamentos 

destas vias. 

 

O projeto confina com a povoação de Fontão, situada a norte. Considerando as 

frentes edificadas num raio de 100 m do limite da área de projeto, existem 21 

unidades de alojamento, correspondendo a cerca de 56 habitantes. No entanto 

apenas 3 habitações marginam a área do projeto. 

 

Atividades económicas 

Quanto às atividades económicas na área do projeto, para além da unidade 

industrial que já existe no local, ocorre a prática agrícola e a silvícola.  
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Destaca-se num raio de 100 m a presença dos seguintes estabelecimentos: 

‐ 1 escritório de empresa de engenharia. 

‐ 2 estabelecimentos comerciais. 

‐ 1 stand automóveis. 

‐ 1 armazém / indústria. 

‐ 1 industria. 

 

Na localidade de Fontão existem ainda 3 cafés e 1 mercearia. 

 

Equipamentos 

Foi identificado um campo de futebol que é utilizado pela população local. 

 

Acessos locais  

Os caminhos existentes na área do projeto são utilizados pela população para aceder 

aos terrenos agrícolas e florestais, incluindo os que se situam a sul da A17, através 

de uma travessia inferior. 

 

 

4.11. Rede viária e tráfego 
 

4.11.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da rede viária e tráfego na área de influência direta do projeto 

foram considerados os seguintes aspetos: 

- Características das vias de acesso. 

- Tráfego atual e previsto. 

- Mobilidade e transportes. 

 

O objetivo ambiental é a manutenção de níveis de serviço compatíveis com as 

condições de circulação previstas. 

 

4.11.2. Metodologia 

 

Atendendo às características do projeto, que envolve a circulação de veículos 

associados ao transporte de pessoas, matérias-primas e produtos finais, importa 

analisar as condições de circulação nas principais vias de acesso, tendo em conta os 

potenciais trajetos utilizados. 

 

Assim, foi efetuada a caracterização da principal via potencialmente afetada pelo 

projeto. Foram ainda analisados os dados de tráfego disponibilizados pelo IMT (2016) 

e, na ausência de contagens por entidades oficiais, as contagens realizadas para a 

realização do Mapa de Ruído (ECO14, 2014), elaborado no âmbito do Plano de 
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Pormenor do PESPB, tendo em vista definir o padrão atual de fluxos de tráfego e a 

capacidade de carga das vias.  

 

Estimaram-se também os valores de tráfego para o ano de 2017 com base nas taxas 

de crescimento anuais expressos em unidades de veículos ligeiros por hora (uvl/h).  

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

Caracterização do acesso 

O acesso à área do projeto será realizado a partir da A17 que faz a ligação entre 

Aveiro e a Figueira da Foz –Leiria – Lisboa, seguindo pela EN333, a partir do nó de 

ligação a esta via, e depois pela rua Direita atá à entrada do PESPB (ver Carta 1 no 

Anexo I). 

 

Tráfego atual e previsto 

Foram consideradas as contagens realizadas na A17 no mês mais desfavorável, em 

agosto, designadamente nos troços Ponte de Vagos – Vagos e Vagos – Ílhavo, nos anos 

de 2013, 2014 e 2015 (Quadro 4.43). 

 

Quadro 4.43 – Tráfego médio diário anual na A17 (2013, 2014, 2015). 

 Agosto 2013 Agosto 2014 Agosto 2015 

Troço Ponte de Vagos – Vagos 11.381 12.013 12.858 

Troço Vagos - Ílhavo 11.583 12.194 13.113 

Média  11.482 12.104 12.986 
Fonte: IMT (2016). 

 

Para as restantes vias, foram considerados os valores de tráfego apresentados para o 

período diurno, considerado o mais desfavorável (Quadro 4.44). 

 

Quadro 4.44 – Fluxo médio horário estimado em uvl/h (2014). 

 Período diurno 

EN333 (troço de acesso à A17) 190 

EM585 (Rua Direita) 170 
Fonte: ECO14 (2014). 

 

Com base nos valores dos Quadros 4.43 e 3.44 foi efetuada uma previsão do volume 

de tráfego para 2017, admitindo um crescimento de 10% e um fator de ponta diário 

de 1,3. Foi ainda realizada a comparação com a capacidade das vias (Quadro 4.45). 

 

Quadro 4.45 – Previsão do volume de tráfego nas vias envolventes. 

 Volume de tráfego em 2017 
(uvl / hora) 

Capacidade teórica  
(DGTT; HMSO) 

A17 851 6.000 

EN333 329 6.000 

EM585 (Rua Direita) 294 2.400 
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Verifica-se assim que, os valores estimados encontram-se bastante afastados dos 

máximos teóricos.  

 

Mobilidade e transportes  

De acordo com os Censos de 2011, 4.882 habitantes (56% da população residente) 

trabalhava ou estudava no concelho. Destes, 74% deslocava-se em transporte 

individual e unicamente 2% em transporte coletivo. Apenas 9% utilizava a bicicleta 

nas deslocações pendulares dentro concelho. 

 

A povoação de Fontão é servida por 3 carreiras de transportes coletivos, que têm 

uma paragem na EM585 a cerca de 500 m da entrada da área de projeto.  

 

 

4.12. Património arqueológico 
 

4.12.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efetuada tendo em vista a 

identificação dos elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental para o património arqueológico é salvaguarda de eventuais 

elementos patrimoniais. 

 

4.12.2. Metodologia 

Como trabalho inicial foi realizada uma pesquisa de dados nos sites de pesquisa de 

Património como o SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(www.monumentos.pt) e de Sítios Arqueológicos no Portal do Arqueólogo 

(www.dgpc.pt).  

 

Foi realizada uma prospeção na área de implantação do projeto, definida como área 

de estudo, que corresponde à área de incidência direta do projeto. Foi ainda 

definida uma área de incidência indireta do projeto, correspondente ao espaço na 

envolvente à área de estudo (ver Figura 4.23).  

 

O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do 

Património Cultural (Lei n.º 17/01, de 8 de setembro) onde se encontra consagrado 

o “Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e 

a sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Acha-se 

ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei n.º 

270/99, de 15 de julho), onde é explícito que estes detêm um caráter preventivo, 

devendo ser realizados “(…) no âmbito de trabalhos de minimização de impactes 

devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou 

subaquáticos” (artigo 3º do Anexo I do referido diploma, categoria C). 

http://www.monumentos.pt)
http://www.dgpc.pt).
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Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada uma prospeção sistemática nas 

áreas a intervir, acima referidas. Este procedimento consiste na observação direta 

do terreno que foi percorrido de forma sistemática, seguindo o método field 

walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal (escala 1:25 000), folha 

n.º 196 e pela fotografia aérea do Google Earth. Os trabalhos arqueológicos foram 

devidamente autorizados (ver Anexo V). 

 

Não foram encontradas ocorrências patrimoniais na área de estudo. 

 
 

 

Figura 4.23 – Limite da área de estudo. 
 

4.12.3. Caracterização de base 

 

O concelho de Vagos encontra-se em pleno coração da Beira Litoral, entre o mar e 

as vinhas da Bairrada. Situada na margem esquerda do rio Boco e a 10 km a su-

sudoeste de Aveiro, a vila de Vagos é a sede de um concelho litoral dunar, cobrindo 

162 km2 e atravessado em toda a extensão por um braço da ria de Aveiro. 
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Vagos é um dos concelhos incluídos na Gândara - espaço geográfico onde 

predominam terrenos arenosos e incultos ou pouco produtivos. De acordo com um 

estudo de António Campar de Almeida, citado por Santos (2002), esta área litoral é 

caracterizada pela planura do seu relevo, que se deve, numa primeira fase, à 

atuação do mar durante os últimos tempos geológicos que aplainou, de um modo 

mais ou menos nítido, a chamada Orla Mesocenozóica ocidental. Nesta unidade 

morfo-estrutural, desenvolvida a ocidente do Maciço Marginal de Coimbra, foram 

construídas plataformas marinhas que vão sendo mais baixas e mais recentes à 

medida que se caminha de oriente para ocidente. Sobre estas plataformas, depois 

de abandonadas pelo mar, instala-se uma rede hidrográfica que, pouco a pouco, se 

vai encaixando nas areias marinhas, em primeiro, e no substrato rochoso, em 

seguida, pondo a descoberto maiores ou menores extensões dessas rochas 

subjacentes. Para oriente, pela maior altitude e idade das plataformas, foram 

esventradas extensas superfícies de rochas carbonatadas jurássicas, principalmente 

calcários margosos e margas, que vieram oferecer o assento sobre o qual se 

desenvolveram os solos barrentos cálcicos, suporte pedológico da sub-região da 

Bairrada. Para ocidente, os encaixes são menos expressivos, logo os afloramentos do 

substrato são mais raros e são constituídos dominantemente por arenitos e argilas 

cretácicos (Santos, 2002). 

 

A partir do mar e em direção ao interior até, na sua amplitude máxima, junto a 

Cantanhede, desenvolveram-se vários sistemas de dunas que foram sendo 

construídos pelo vento em períodos diferenciados da história geológica recente. O 

mais antigo e mais extenso limita-se a oriente por uma linha, por vezes irregular, 

que vai de Vagos a Seixo de Gatões, passando por Febres, Cantanhede e Arazede. A 

ocidente, termina por um alinhamento de lagoas de origem interdunar, entre as 

quais se salientam as de Mira, Teixoeiros, Salgueira, da Vela e das Braças 

(Santos, 2002). 

 

É escassa a informação bibliográfica sobre o património edificado e os vestígios 

arqueológicos, no que diz respeito às épocas mais recuadas da história do concelho 

de Vagos. Alguns escritores ilustres referem que os povos de Vagos descendem dos 

fenícios, outros que os primórdios de Vagos remontam ao período da romanização, 

sendo que o topónimo Vacus, donde terá evoluído o topónimo atual, parece ser de 

origem romana. 

 

O povoamento e desenvolvimento económico do concelho estiveram muito 

relacionados com a presença das Ermidas de Santa Maria de Soza e de S. Romão de 

Vagos e, principalmente, com a navegabilidade do Braço da Ria e a respetiva 

comunicação ao mar.  
 

No ano de 1064, D. Fernando Magno conquista Coimbra, um episódio capital no 

longo processo de reconquista Cristã. Doravante, Coimbra e a bacia do Mondego, 
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assumem a defesa da fronteira entre dois mundos, o Cristão e o Muçulmano. Ao 

comando dessa nova fronteira esteve o moçárabe D. Sesnando Davides. Este conde 

doou, em 1088, a ermida de S. Cristóvão “cerca do mar, entre as vilas (rústicas) de 

Soza e Ílhavo”, “no seio de uma cerradíssima floresta, desde tempos antigos 

habitáculo de feras e outros animais selvagens”, ao presbítero Rodrigo (citado por 

Santos, 2002). 

 

Em 1204, D. Sancho I concedeu Vagos a D. João Fernandes “de Lima” e sua esposa, 

como recompensa do bom serviço prestado.  

 

Em 1384 D. João I doou a João Gomes da Silva o senhorio de Vagos, tendo-o 

confirmado em 1412. Este último, renunciou ao senhorio de Vagos em 1434, em 

favor do seu filho, Aires Gomes da Silva. Até ao Foral de 1514, por parte do monarca 

D. Manuel I, Vagos ter-se–à desenvolvido sob o domínio senhorial dos Silvas, como 

mostram quer a persistência da terra na posse da família, quer a notícia de uma 

“porta de Vagos” existente na muralha afonsina de Aveiro ou de uma antiga “ponte 

de Vagos” existente em Cantanhede (Santos, 2002). Em 1514 Vagos era cabeça de 

concelho, o que se prolongou por vários séculos, embora a determinada altura tenha 

sido integrada no concelho de Soza, e mais tarde de Aveiro, voltando sempre à sua 

condição inicial.  

 

Vagos tinha sido uma Vigaria do Padroado Real, pertencendo depois ao Convento de 

S. Marcos do Campo da Ordem dos Jerónimos, tornando-se, mais tarde, priorado 

independente. Entre os séculos XIV e XVII foi senhorio dos "Silvas", posteriormente 

dos Condes de Aveiras, que mais tarde seriam os Marqueses de Vagos. 

 

Em 1853 foi suprimido o concelho de Soza, sendo as duas freguesias que o formavam 

na altura, a de Soza anexada ao concelho de Vagos e a de Palhaça a Oliveira do 

Bairro. 

 

A vila de Vagos foi-se desenvolvendo e crescendo ao longo de estradas e caminhos, 

apoiada na atividade agrícola e pecuária, tendo sido até há pouco tempo um dos 

maiores concelhos produtores de leite.  

 

Mais recentemente, e com o declínio da agricultura, Vagos tem-se tornado uma vila 

muito procurada para fixação de residência de pessoas que trabalham em Aveiro. 

 

A ocupação do litoral é ainda mais recente, embora havendo testemunhos da 

existência de construções defensivas nesta linha de costa, o seu povoamento 

correspondia, ainda na década de 60 a pequenos núcleos de pescadores. Com a 

construção de uma ponte sobre a ria, em 1965, as ligações e acesso às praias ficou 

facilitado, o que desencadeou o desenvolvimento da zona. A política que, na altura, 

a Câmara Municipal adotou para a venda de terrenos e a construção de uma nova 
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ponte consumaram o incremento da construção na Praia da Vagueira, dando origem 

ao aglomerado que hoje conhecemos. 

 

A freguesia de Sosa situa-se na margem direita do rio Boco, aberta para o mar, 

muito próxima de Vagos. O primeiro documento que menciona Sosa data de 1088, já 

referido atrás. Teve o primeiro foral em 1514 por parte de D. Manuel I, sendo um 

concelho formado por parte da freguesia de Sosa, parte da freguesia de Mamarrosa e 

pela freguesia de Palhaça e assim se conservou até 1853.  

 

Em 1192, D. Sancho I deu Soza a Santa Maria do Rocamador - Santuário existente na 

cidade de Quercy, em França, que terá sido um centro de grande peregrinação. Esta 

congregação possuía em Soza albergarias, dedicando-se a tratar doentes, albergar e 

socorrer os pobres, viajantes e peregrinos no hospital que ai possuía. A devoção a 

Nossa Senhora Rocamador espalhou-se por toda a região. 

 

No fim do século XV o território compreendido pelo padroado de Soza (Mamarrosa e 

Palhaça) saiu da posse de Rocamador e passa para João de Sousa, comendador da 

Ordem de Santiago. O que foi confirmado pelo Papa Alexandre VI, em 1492. Soza era 

concelho quando recebeu o Foral por D. Manuel I. Em 1836, o concelho de Soza 

pertencia à Comarca de Aveiro. Foi extinto com a Reforma Administrativa de 1853, 

passando a integrar o concelho de Vagos (Santos, 2002). 

 

Na freguesia de Sosa são merecedores de destaque os seguintes elementos 

patrimoniais, ainda que nenhum deles se encontre na área de estudo: 

- Capela de Santo Inácio (Sécs. XIX/ XX). 

- Cruzeiro de Soza (Séc. XVII). 

- Igreja Paroquial de Soza/ Igreja de S. Miguel (Séc. XVII). 

- Ponte em Vagos (Séc. XIX). 
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Figura 4.24 - Identificação da área de estudo (Indústria existente e campo de futebol). 

 

 

Fotografia 4.12 - Perspetiva do acesso ao local de implantação do projeto (O-E). 
 

 

Fotografia 4.13 - Caminho central em terra batida, a norte da indústria já implantada (SO-NE).
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Fotografia 4.14 - Perspetiva do tipo de vegetação existente (S-N). 
 

 

Fotografia 4.15 - Perspetiva da vegetação existente a sudeste da área de estudo (SE-NO). 
 

 

Fotografia 4.16 -  Perspetiva de uma vinha a norte da área de estudo (ao lado esquerdo da foto um 

poço) (S-N). 
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Fotografia 4.17 -  Perspetiva da vegetação existente a NNE da área de estudo (NNE-SSO). 

 

 

Fotografia 4.18 - Estrada a NE da área de estudo (E-O). 

 

 

Fotografia 4.19 - Campo de futebol a este da área de estudo (S-N). 
 



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Caracterização da situação de referência 

 

4-97

Durante os trabalhos de prospeção nos terrenos onde será implantado o PESPB, a 

visibilidade do solo apresentou-se nula em todo o espaço. Foi elaborada uma Ficha 

do Sítio a qual se encontra no Anexo V. 
 
 

 

Figura 4.25- Visibilidade do solo na área de implantação do projeto. 

 

 

4.13. Evolução previsível na ausência do projeto 
 

Uma análise da evolução previsível permite perspetivar que a não concretização do 

projeto implicará que a área dificilmente manterá as suas características atuais, 

decorrente do enquadramento dado pelo PDM de Vagos e pelo Plano de Pormenor do 

PESPB. Face à proposta de ocupação prevista por estes instrumentos de 

planeamento, a área de implantação deverá sofrer uma artificialização resultante 

da esperada ocupação por edifícios destinados a atividades económicas, em 

particular por indústrias. 

 



 

Câmara Municipal de Vagos  22/05/2017 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-1

 

5 Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos fatores analisados no Capítulo 4 (Situação de Referência) 

nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de construção e de 

funcionamento. 

 

Metodologia para a identificação e avaliação dos impactes 

A identificação e avaliação dos impactes originados pelo projeto em causa foram 

realizadas em três fases distintas: identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

 Visita conjunta com os técnicos da equipa projetista à zona prevista de 

desenvolvimento do projeto, para atualizar o conhecimento do mesmo e do local. 

 Discussão com a equipa projetista de aspetos relevantes do projeto. 

 Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

 Utilização de matrizes de cruzamento de informação do projeto com fatores 

ambientais. 

 Consulta bibliográfica. 

 Consulta de EIA de empreendimentos semelhantes. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos fatores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes dos 

respetivos fatores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização e síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 

 Natureza:   positivo ou negativo. 

 Ordem:   direto, indireto ou cumulativo. 

 Magnitude:   elevada, moderada ou reduzida. 

 Probabilidade  certo, provável ou improvável. 

 Duração:   permanente ou temporário. 

 Reversibilidade:  reversível ou irreversível. 

 Escala:   local, regional ou nacional. 
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III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância foi efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

 Negligenciável. 

 Baixa. 

 Média. 

 Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situação de 

referência, e tendo em consideração a evolução previsível do ambiente na ausência 

do projeto. 

 

Para além disso, tendo como base os critérios de significância referidos no 

documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European 

Commission, 2000), foram respondidas as seguintes questões para determinar o grau 

de significância de cada um dos impactes: 

 As condições ambientais gerais sofrerão grandes alterações? 

 A escala é desproporcionada face às condições existentes? 

 Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

 Os efeitos cobrem uma área muito extensa? 

 Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

 Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

 Afeta recursos raros ou valiosos? 

 Proporciona a ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

 Os efeitos residuais (não mitigados) são suscetíveis de inviabilizar o projeto? 

 A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

 O efeito será de longo prazo ou permanente? 

 O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

 O impacte é irreversível? 

 O efeito será difícil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 
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5.1. Geomorfologia, geologia e recursos minerais 
 

5.1.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Na fase de construção, os principais impactes na geologia e na geomorfologia 

resultam essencialmente das atividades de escavação e depósito de terras, inerentes 

à modelação do terreno para a construção das infraestruturas.  

 

O movimento de terras associado à intervenção resumir-se-á à execução de 

escavações para criar plataformas de trabalho e à modelação dos taludes junto às 

vias. Decorrente dos trabalhos de construção das infraestruturas, está prevista a 

remoção das terras vegetais e solos até uma profundidade de 1 m na área de 

implantação das vias, num total de 106.159 m3. As terras vegetais serão 

armazenadas em pargas na área do projeto, para serem utilizadas nos arranjos 

exteriores. 

 

Os taludes, nas vias coincidentes com os espaços verdes, após a modelação com a 

geometria proposta (3:2), serão cobertos com terra vegetal, de modo a permitir a 

revegetação e minimizar os fenómenos erosivos. No entanto, nos taludes das vias 

coincidentes com as parcelas não está previsto o recobrimento com terra vegetal, 

por se tratarem de áreas onde irão ocorrer movimentos de terra quando forem 

instaladas as indústrias. Nestes locais poderão ocorrer fenómenos erosivos e de 

arraste de partículas mais intensos. 

 

A alteração do relevo, a compactação dos solos e a consequente modificação das 

condições de drenagem natural potenciam a ocorrência de fenómenos erosivos, o 

aumento do risco de deslizamento e a instabilidade de taludes. A redução da 

vegetação de interceção e a concentração do escoamento natural ou de drenagem 

pluvial, originam um acréscimo na erosividade do escoamento superficial nas 

vertentes com maior gradiente. A probabilidade de ocorrência destes fenómenos é 

acrescida caso ocorram períodos de precipitação intensa durante a execução destas 

ações, tendo ainda como agravante o facto de predominarem materiais de baixa 

consolidação, coincidentes com a área onde ocorrem depósitos do Quaternário (73% 

da área do projeto). 

 

Como resultado destas atividades de construção ocorrerão alterações nas dinâmicas 

e nas formas geomorfológicas locais e a criação de novas formas de relevo artificiais 
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na área afeta à obra. Estima-se que estas alterações ocorram em cerca de 16,7 ha 

(45% da área do projeto), correspondente à área de construção das infraestruturas, 

taludes e estaleiro de obra. Nos espaços verdes, que ocupam 9,6 ha (26% da área do 

projeto), apesar de não ocorrer edificação e de estar prevista a manutenção dos 

exemplares arbóreos existentes (essencialmente eucaliptos), ocorrerá a remoção do 

coberto arbustivo e alguma movimentação de terras. 

 

Em relação aos recursos geológicos, apesar de ocorrerem na área do projeto 

materiais considerados bons para a construção civil (areias, seixos e argilas), não 

existe nenhuma exploração de inertes, tratando-se de materiais comuns em toda a 

área de estudo. Além disso, este material não foi considerado adequado para ser 

utilizado na obra, pelo que, para a melhoria das condições do terreno, está previsto 

o uso de solos de aterro, num total de 35.137 m3. 

 

Na área de implantação do projeto não se conhecem valores geológicos com 

interesse científico dignos de preservação. No entanto, a infraestruturação e a 

posterior edificação da área do projeto contribuirão para a afetação das formações 

geológicas mais superficiais. 

 

Deste modo, as movimentações de terras para a construção das infraestruturas e das 

restantes obras irão traduzir-se num impacte negativo, direto, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Trata-se de um impacte com uma 

baixa significância, uma vez que a implantação do projeto não implica alterações 

nas características do meio morfológico, nem nas propriedades geológicas, e 

também porque não se prevê a afetação de valores geomorfológicos e geológicos 

relevantes. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

Na fase de funcionamento manter-se-á o impacte resultante da artificialização das 

formas do relevo. A ocupação das parcelas será progressiva, pelo que estarão sem 

ocupação no início da fase funcionamento, com exceção da parcela 1 que já se 

encontra ocupada. Dada a incerteza sobre o tempo que poderá decorrer até à 

ocupação das parcelas, estas constituem áreas expectantes sujeitas aos agentes 

erosivos, especialmente nos taludes criados na fase de construção das 

infraestruturas. De forma a minorar este impacte, o projeto prevê que os taludes 

terão inclinação 3:2, de modo a permitir que a terra vegetal se mantenha e 

favorecendo o seu recobrimento vegetal. No entanto, esta medida está prevista 

apenas para os taludes coincidentes com a área verde pública. 
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Decorrente da ocupação das parcelas, ocorrerão movimentos de terras, que terão 

impactes semelhantes aos descritos na fase de construção, embora com magnitude 

indeterminada. 

 

A impermeabilização associada ao PESPB implicará a criação de obstáculos aos 

agentes de meteorização físicos (chuva e vento). Será, assim, criada uma alteração 

no sistema de drenagem superficial e subterrâneo, o que significa que durante a 

fase de funcionamento poder-se-á vir a assistir a processos pontuais de erosão, 

nomeadamente na envolvente do projeto, em áreas que até então não eram 

afetadas por estes fenómenos.  

 

A criação de espaços verdes e a sua manutenção em 9,6 ha (cerca de 26% da área do 

projeto), nomeadamente junto da rede de drenagem das águas pluviais e das linha 

de água temporárias, permitirá minimizar os fenómenos erosivos e 

consequentemente os impactes ao nível da geomorfologia na fase de 

funcionamento. 

 

Dado que a presença dos elementos do projeto na fase de funcionamento não deve 

causar perturbações, nem na geologia, nem na geomorfologia, nem se prevê a 

afetação de recursos minerais relevantes, considera-se o impacte negligenciável. 

 

5.1.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o projeto cumpre os objetivos ambientais, dado que não se prevê 

uma alteração significativa do relevo, nem a afetação de recursos geológicos ou de 

estruturas geomorfológicas relevantes. Os impactes identificados apresentam a 

seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 
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5.1.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ As ações de desarborização, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas 

às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

‐ Nas áreas das parcelas, que não serão intervencionados na fase de construção, 

deve-se manter sempre que possível o coberto vegetal existente. 

‐ Executar os trabalhos que envolvam a movimentação de terras nos períodos de 

menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte de partículas sólidas.  

‐ Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade, durante a execução dos 

movimentos de terra, devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 

estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.  

‐ A terra vegetal resultante da decapagem da área afeta às obras deverá ser 

utilizada no recobrimento de todos os taludes criados. 

‐ Sempre que possível, os materiais provenientes das escavações devem ser 

utilizados como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras 

sobrantes.  

‐ As terras de empréstimo não devem ser provenientes de áreas condicionadas ou 

de áreas sensíveis. 

‐ A escolha das zonas de depósito das terras sobrantes deve excluir áreas 

condicionadas e áreas sensíveis. 

‐ Todos os taludes finais deverão adotar inclinações que garantam a sua 

estabilidade, a fixação da terra vegetal de cobertura e facilitem o recobrimento 

vegetal. 

‐ No final da obra, nos terrenos temporariamente ocupados (áreas afetas ao 

estaleiro, áreas de depósito, etc.) deverão ser removidos todos os materiais e 

resíduos e os solos deverão ser alvo de escarificação, por forma a assegurar, 

tanto quanto possível, o restabelecimento das condições naturais de infiltração. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Os edifícios industriais terão de ser construídos com recurso a técnicas 

antissísmicas que permitam uma resistência estrutural a sismos de intensidade 

máxima VII (muito forte). 
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5.2. Recursos hídricos subterrâneos 
 

5.2.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

As ações de preparação do terreno, designadamente a desarborização, a 

decapagem e a movimentação de terras, implicarão a compactação dos solos nas 

zonas de trabalho (área prevista de 16,7 ha). Acresce ainda o efeito decorrente da 

instalação do estaleiro e das restantes ações de obra que provocam também a 

compactação e impermeabilização do solo. Assim, é esperada uma diminuição da 

taxa de infiltração da água no solo e, consequentemente, o aumento da velocidade 

do escoamento superficial. Estando estes fenómenos diretamente associados à 

pluviosidade, registar-se-ão principalmente nas alturas do ano mais chuvosas.  

 

A construção das infraestruturas traduz-se num aumento da área impermeabilizada, 

que conduz à diminuição da infiltração da água no solo, podendo originar a 

diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos superficiais, instalados nos 

depósitos do Quaternário sobre a camada impermeável das “Argilas de Vagos”. É de 

salientar que o projeto prevê a selagem de 5 poços. 

 

Em relação ao sistema aquífero do Cretácico de Aveiro, não é expectável a 

ocorrência de impactes diretos, tal como ficou demonstrado no estudo hidrológico 

elaborado para a área do PES (Congeo, 2011), uma vez que este ocorre a grande 

profundidade e está protegido pela formação impermeável das “Argilas de Vagos”. A 

captação de água para abastecimento existente na envolvente, que capta neste 

sistema aquífero, não deverá assim ser afetada pelas atividades de construção. 

 

Nesta fase de projeto, os impactes ocorrentes ou previsíveis far-se-ão sentir apenas 

no aquífero superficial instalado nos depósitos do Plistocénico. A alteração do relevo 

e a impermeabilização do solo, podem levar ao rebaixamento do nível freático. No 

entanto, uma vez que neste sistema o escoamento é realizado no sentido do relevo 

(de oeste para este), considera-se que os poços existentes na envolvente não 

deverão ser afetados. 

 

O funcionamento do estaleiro e as atividades de construção civil, incluindo 

transporte de pessoas e materiais, podem interferir com a qualidade da água, 

decorrente de eventuais contaminações acidentais. Nestes casos são originadas 

alterações na hidroquímica aquífera, devido a eventuais contaminações da água 
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recarregante, proveniente dos lixiviados, aterros e materiais de construção ou de 

derrames acidentais de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos. 

 

Como resultado do funcionamento do estaleiro são produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Dada a ausência de 

infraestruturas no local de implantação do projeto, as águas residuais produzidas 

deverão ser encaminhadas para uma fossa estanque a implantar na área de 

estaleiro. 

 

A incorreta gestão de resíduos no estaleiro, nomeadamente as condições de 

armazenagem, poderá igualmente acarretar uma potencial contaminação do solo e 

águas a nível local, pelo que deverão ser implementadas as medidas de minimização 

propostas. 

 

Considera-se que o impacte decorrente das atividades de construção na qualidade 

da água subterrânea será negativo, direto, de magnitude reduzida, incerto, 

temporário, reversível e de escala local. Dada a previsível compactação do substrato 

na área afeta à construção, provocada pela movimentação de máquinas e 

equipamentos, diminuindo a capacidade de infiltração, considera-se o impacte na 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos de baixa significância. 

 

Refere-se ainda que a construção do projeto não afeta localmente a camada das 

“Argilas de Aveiro – Vagos” (C5) pelo que não são esperados impactes diretos ao 

nível químico e quantitativo na massa de água do Cretácico de Aveiro. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela presença do 

projeto decorrem da impermeabilização de 70% da área do projeto (25,8 ha). Trata-

se de uma alteração no sistema de drenagem superficial que se traduz no aumento 

da velocidade de escoamento, reduzindo a infiltração da precipitação no terreno. A 

impermeabilização do substrato pode ainda provocar a alteração na hidrodinâmica 

interna (linhas de fluxo e gradiente hidráulico) do sistema aquífero superficial, 

devido às alterações no padrão de circulação das águas subterrâneas.  

 

A redução da área de recarga do aquífero superficial, devido à impermeabilização 

do solo, poderá refletir-se, nesta fase, na diminuição da produtividade dos poços 

localizados na envolvente imediata, devido ao rebaixamento do nível piezométrico. 

As captações de água que captam no Cretácico não deverão ser afetadas pelo 

incremento da impermeabilização associado ao projeto, pois este não se localiza 

numa área de recarga deste sistema aquífero.  
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Na área do projeto estão previstos 9,6 ha de espaços verdes, que permitirão manter 

as taxas de infiltração de água no solo, nomeadamente na zona das linhas de água 

temporárias. Assim, globalmente, considera-se que a taxa de infiltração de água no 

solo será preservada. 

 

O impacte previsto será negativo, direto/indireto, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, irreversível e local. A significância considera-se baixa, uma vez que 

não se prevê a afetação da recarga do sistema aquífero do Cretácico de Aveiro, 

apenas o rebaixamento pontual do sistema aquífero superficial. Além disso, a 

presença dos espaços verdes permitirá minimizar os efeitos associados à 

impermeabilização do terreno. 

 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

A presença de atividades industriais leva a um acréscimo do risco de poluição do 

solo e do meio hídrico. O projeto propõe como medidas de salvaguarda o tratamento 

de águas de escorrência de parques de estacionamento onde se preveja a 

degradação da qualidade das águas (art. 29º do Regulamento do PPPES-PB) no 

interior das parcelas. 

 

Associado ao funcionamento pleno do PESPB, estima-se um volume de águas 

residuais domésticas de 64 m3/dia. Nesta fase do projeto, ainda não é possível saber 

a quantidade de águas residuais industriais que serão geradas, visto que vão 

depender do tipo de indústrias, devendo o seu destino ser analisado caso a caso. 

Atualmente, a unidade industrial instalada na parcela 1 produz efluente doméstico e 

industrial, que é drenado para uma fossa estanque localizada dentro da parcela e 

posteriormente encaminhado, através de um veículo cisterna, a um gestor de 

resíduos licenciado1. 

 

O impacte sobre a qualidade da água subterrânea será negativo, indireto, de 

magnitude reduzida, improvável, permanente, irreversível e local. Dadas as 

características do substrato e pelo facto de estar prevista a infraestruturação da 

área, considera-se o impacte de baixa significância. No entanto, é necessário que as 

unidades industriais que se venham a instalar garantam a proteção do ambiente e o 

cumprimento da legislação em vigor. 

 

O projeto prevê uma rede de abastecimento de água em toda a área de 

implantação, sendo o abastecimento realizado através da rede pública, pelo que não 

se perspetiva a existência de captações de água subterrânea.  

 

 

 

                                                
1 Informação fornecida pela Câmara Municipal de Vagos. 
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5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Nas fases de construção e de funcionamento considera-se que será cumprido o 

objetivo ambiental. Assim, os impactes identificados para os recursos hídricos 

subterrâneos apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 
Negativo de baixa significância 

 

5.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem 

visíveis. 

‐ Deve ser preservado e recuperado o poço designado P2, localizado na área verde 

(ver Carta 5 no Anexo I), uma vez que este constituirá um ponto de 

monitorização da qualidade dos recursos hídricos na fase de funcionamento do 

projeto. 

‐ Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos 

circundantes, e limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de 

forma a evitar a sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração. 

‐ No estaleiro, a zona de armazenamento de substâncias poluentes deve ser 

drenada para uma bacia de retenção impermeabilizada, de forma a evitar 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos. 

‐ No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do 

derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado. 

‐ Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados um contentor estanque e 

em local coberto para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

‐ Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter 

eventuais derrames de óleos e combustíveis. 

‐ Deverão ser definidos, na área do estaleiro, locais específicos para o 

armazenamento temporário dos resíduos, procedendo-se posteriormente à sua 

expedição para destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 
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‐ Na área de estaleiro devem ser disponibilizados WC químicos ou instalada uma 

fossa estanque, e ser assegurado o destino final adequado para os efluentes, de 

acordo com a legislação em vigor. 

‐ A Entidade Executante deve fazer prova do encaminhamento a destino final 

adequado das águas residuais domésticas. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Valorizar e preservar os espaços verdes, dado constituírem as principais zonas de 

recarga aquífera.  

‐ É expressamente proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no 

solo ou linhas de água. 

 

 

5.3. Recursos hídricos superficiais 
 

5.3.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

As operações de remoção do coberto vegetal, movimentação de terras e circulação 

de maquinaria pesada, provocam alterações na drenagem natural decorrente da 

compactação e impermeabilização do solo, com a consequente alteração local do 

sistema de escoamento superficial e do balanço infiltração/ escoamento, em favor 

do último. 

 

A área de implantação do projeto situa-se numa área de festo/ planalto, com linhas 

de água incipientes e temporárias. Imediatamente a jusante da área do projeto, 

ocorre a autoestrada A17, sobre-elevada em relação ao terreno, e sob a qual estas 

linhas de água passam por passagens hidráulicas. Dada a natureza da rede de 

drenagem presente na área do projeto, considera-se o impacte decorrente da fase 

de construção sobre o sistema hidrológico negligenciável. 

 

As atividades de construção civil, nomeadamente os movimentos de terras e a 

circulação em áreas não pavimentadas, vão induzir alterações na natureza 

hidroquímica, uma vez que conduzem à afluência de sólidos em suspensão às linhas 

de água, devido à erosão e ao arrastamento de poeiras em períodos de precipitação. 

A magnitude deste impacte dependerá essencialmente da forma como forem 

conduzidas as obras e da intensidade e quantidade de precipitação ocorrida nessa 

fase. 
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Assim, o impacte da fase de construção da qualidade da água superficial deverá ser 

negativo, direto/indireto, de magnitude reduzida, provável, reversível e local. 

Considera-se que o impacte apresenta uma significância baixa, atendendo à sua 

reversibilidade e à possibilidade de serem adotadas medidas de prevenção e 

minimização que visem reduzir ou mesmo evitar a sua ocorrência. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

A impermeabilização de 70% da área do projeto (25,8 ha) vai provocar uma 

diminuição das capacidades de retenção e infiltração hídricas da água no solo e 

subsolo, favorecendo a componente direta do escoamento em detrimento do 

escoamento subterrâneo. 

 

Deste modo, o projeto representa uma afetação das condições de permeabilidade 

dos terrenos, favorecendo um maior coeficiente de escoamento e, por isso, 

acréscimos nos escoamentos superficiais na bacia hidrográfica onde se localiza. 

Simultaneamente, o projeto contribui diretamente para a criação de pontos de 

concentração de escoamento superficial nos locais de rejeição do sistema de 

drenagem. 

 

Em consequência, as passagens hidráulicas existentes sob a autoestrada A17 deverão 

registar um aumento do caudal. De acordo com o projetista, foi confirmada a 

capacidade de vazão destas infraestruturas e a sua adequação ao aumento de caudal 

esperado. Foi ainda prevista a execução dos canais de drenagem mais próximos da 

autoestrada A17 em pedra argamassada, por forma a garantir a proteção dos taludes 

desta infraestrutura. 

 

Assim, a área do projeto será dotada de uma rede de drenagem das águas pluviais, 

que conduz o escoamento superficial para as passagens hidráulicas existentes sob a 

autoestrada A17, e que por sua vez descarrega no meio recetor - ribeira do Pano. A 

linha de água a jusante da autoestrada A17 apresenta caudal permanente e não 

existe ocupação marginal. Apesar de se esperar um aumento do caudal drenado, não 

se perspetivam efeitos ao nível do escoamento, podendo a água infiltra-se mais a 

jusante.  

 

Decorrente do funcionamento do projeto não ocorrerá a ocupação de linhas de água. 

Também não deverá ocorrer descarga de cargas poluentes para as linhas de água, 

uma vez que toda a área será infraestruturada. Assim, o impacte nos recursos 

hídricos será negativo, indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, 

reversível e local. A existência de unidades industriais constitui no entanto uma 
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fonte potencial de poluição de caráter difuso, com origem nas diversas atividades e 

da própria presença das infraestruturas. No entanto, considera-se que o impacte 

apresenta uma baixa significância dado não se perspetivar efeitos significativos ao 

nível da qualidade da água e dos usos associados. 

 

No entanto, a proteção da qualidade dos recursos hídricos vai depender da 

existência de um elevado controlo do funcionamento das unidades industriais e o 

cumprimento integral das regras e medidas de proteção. 

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

Nas fases de construção e de funcionamento considera-se que será cumprido o 

objetivo ambiental. Os impactes identificados para os recursos hídricos superficiais 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.3.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ A movimentação de terras deverá ser calendarizada de modo a ocorrer no 

período seco, evitando o arraste de partículas. 

‐ Deverá ser minimizado o período de tempo entre a remoção do solo e a 

construção, por forma a evitar a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e 

chuva), evitando os fenómenos de erosão e de lixiviação.  

‐ Recomenda-se que sejam estabelecidos trajetos para a circulação dos veículos 

afetos à empreitada. 

‐ Evitar a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento superficial das 

águas, devendo, para isso, ser garantida a sua correta limpeza. 

‐ Sempre que necessário, devem ser criadas zonas de retenção para evitar o 

arraste de inertes para fora da área do projeto. 

‐ Deve ser assegurada a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos 

de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 
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Fase de funcionamento 

‐ Deverá ser garantida a correta limpeza das zonas preferenciais do escoamento, 

devendo ser realizada uma visita a estes locais sempre que ocorrer precipitação 

intensa, de modo a proceder à imediata limpeza de qualquer obstáculo ao 

escoamento. 

‐ Promover sistemas de tratamento adequados nas redes de drenagem de águas 

pluviais dos parques de estacionamento no interior das parcelas, onde se preveja 

que a qualidade da água se degrada, em resultado da atividade desenvolvida. 

‐ É expressamente proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no 

solo e nas linhas de água. 

‐ Promover a ligação da parcela 1 à rede pública de drenagem de águas residuais, 

assim que esta se encontre operacional, e desativar a fossa estanque atualmente 

existente. 

‐ Caso venham a ser instalados no interior das parcelas sistemas de pré-tratamento 

das águas residuais, estes devem garantir a proteção da qualidade dos recursos 

hídricos e dos solos. 

 

 

5.4. Sistemas ecológicos 
 

A avaliação dos impactes nos sistemas ecológicos foi realizada com base no grau de 

afetação dos biótopos, da flora e vegetação e da fauna pelo projeto em análise, 

considerando o seu valor conservacionista determinado na situação de referência. 

Desta forma, teve-se em consideração a potencial presença/ interferência com uma 

área classificada, o valor e a funcionalidade dos diversos biótopos presentes, o grau 

de afetação dos habitats naturais e a importância da área para as espécies da flora e 

da fauna.  

 

5.4.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

A área do projeto não está integrada em nenhuma área classificada, não sendo 

portanto previsível a afetação direta de qualquer área de reconhecido interesse 

conservacionista, com proteção legal. A distância do projeto a qualquer Área 

Protegida, ZPE (ou IBA) ou SIC é de mais de 1 km. Importa apenas referir que o 

projeto insere-se na bacia hidrográfica da ribeira do Pano afluente da Pateira de 

Fermentelos. No entanto, dada a distância entre o projeto e esta área classificada, 

a mesma não deverá ser afetada. 
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Em relação aos biótopos e à flora e vegetação, os impactes resultantes da fase de 

construção do PESPB incidirão diretamente sobre o coberto vegetal presente na área 

de implantação do projeto, através das ações associadas à desarborização e limpeza 

do terreno. Trata-se de uma área com um coberto constituído predominantemente 

por floresta de produção de eucalipto e por espaços agrícolas, com um subcoberto 

pouco denso e com valor ecológico reduzido, pelo que a sua remoção não se 

traduzirá numa perda da biodiversidade do local. É ainda de salientar que nenhuma 

espécie e/ou habitat de interesse conservacionista elevado será diretamente 

afetado pelo projeto, sendo as comunidades vegetais afetadas comuns e de ampla 

distribuição pelo território nacional. 

 

No entanto, a implementação do projeto irá aumentar a artificialização do solo. 

Assim, os valores naturais na envolvente poderão ser afetados indiretamente, 

através do aumento da pressão humana sobre a área, com perturbações na flora e 

na fauna do local e na sua envolvente mais próxima, nomeadamente através da 

emissão de poeiras e ruído.  

 

As ações de obra, que em geral envolvem o movimento de veículos pesados, 

provocam a emissão de poeiras para a atmosfera. A posterior deposição destas 

poeiras na vegetação envolvente provoca uma redução da taxa fotossintética e do 

metabolismo das plantas, constituindo por isso um fator de perturbação local e 

temporária na vegetação.  

 

Nesta fase está prevista apenas a construção das infraestruturas, ficando o interior 

das parcelas “expectante” até à sua ocupação, o que poderá fomentar a propagação 

de plantas invasoras, concretamente a acácia e a erva-das-pampas, já presentes na 

área do projeto e na sua envolvente, nomeadamente nos taludes da autoestrada A17 

e na área desocupada da parcela A do PES.  

 

O projeto prevê a manutenção dos exemplares arbóreos, essencialmente eucaliptos. 

Quanto aos sobreiros e carvalhos de porte arbóreo e arbustivo, que ocorrem 

essencialmente na orla dos caminhos, deverão ser mantidos sempre que possível. 

Quando interferirem com os trabalhos, deverá ser equacionada a transplantação dos 

exemplares para a área de espaços verdes. 

 

Em relação à fauna, as ações do projeto na fase de construção têm como 

consequência a destruição dos biótopos disponíveis, bem como a diminuição de 

recursos alimentares e consequente afetação da cadeia trófica. Assim, os impactes 

incidirão sobre a fauna presente na área de implantação do projeto, que se 

considera como tendo um baixo valor ecológico devido ao biótopo atualmente 

presente (floresta de produção com eucalipto).  
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Uma vez que os biótipos diretamente afetados são o florestal e o agrícola, prevê-se 

que o grupo faunístico dos anfíbios seja pouco afetado, bem como os répteis. As 

aves e os mamíferos serão potencialmente mais afetados, pois têm preferência por 

habitats compartimentados. No entanto, esta afetação será minimizada pela 

elevada mobilidade das aves e pela relativa tolerância à perturbação dos mamíferos. 

 

As ações de construção poderão, ainda, originar a morte de espécimes da fauna que 

estejam alojadas em abrigos e que não consigam fugir a tempo. A circulação dos 

veículos de apoio à obra poderá ter como consequência o atropelamento de 

pequenos vertebrados e a perturbação da fauna, originando ainda a sua deslocação 

para outros locais devido ao ruído.  

 

Deste modo, o impacte nos sistemas ecológicos será negativo, direto, de magnitude 

reduzida, provável, permanente, irreversível e local. A área do projeto e a sua 

envolvente apresentam comunidades com baixo valor ecológico, pelo que se 

considera que o impacte será de baixa significância.  

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

Os principais impactes associados à destruição dos biótopos e da flora e vegetação 

ocorreram na fase de construção, com exceção das áreas das parcelas, que terão 

uma ocupação progressiva, pelo que estarão sem ocupação no início da fase 

funcionamento, com exceção da parcela 1 que já se encontra ocupada.  

 

Os valores seminaturais poderão ser afetados indiretamente, através do aumento da 

pressão humana sobre a área, com perturbações na flora e na fauna do local e na 

sua envolvente mais próxima, nomeadamente através da emissão de ruído.  

 

A presença de novos elementos artificiais, associados aos já existentes (A17 e PES – 

Parcela A) poderá causar impactes negativos. No entanto, na área ocorrem espécies 

faunísticas adaptadas a este tipo de perturbação.  

 

O período de tempo entre a finalização da construção e a instalação das indústrias 

nas parcelas irá proporcionar a presença de áreas de “inculto” favoráveis à 

propagação de plantas invasoras, com particular relevância para a acácia e erva-

das-pampas, tal como observado na envolvente, nomeadamente na parcela A 

do PES. 

 

A área de espaços verdes está abrangida por um projeto de arranjos exteriores, que 

permitirá um melhor enquadramento da área do projeto, valorizando a sua relação 
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com a envolvente, nomeadamente através da manutenção das árvores existentes e 

da plantação de pinheiro manso e loureiros. 

 

Nesta fase, os principais impactes na comunidade faunística serão o aumento da 

mortalidade individual por atropelamento ou por colisão com os veículos, o aumento 

do efeito de exclusão, a fragmentação dos habitats, efeito barreira e a perturbação 

causada pelo ruído. Assim, prevê-se que os grupos faunísticos mais afetados sejam 

os mamíferos e as aves. No entanto, estas perturbações já ocorrem na área de 

estudo, associadas à presença da A17 e de unidades industriais na envolvente ao 

projeto. 

 

O principal impacte na fauna decorrente da presença do projeto, prende-se com a 

impermeabilização das parcelas e com a edificação das unidades industriais, o que 

implicará uma redução do habitat disponível para as espécies. 

 

A presença dos espaços verdes em cerca de 26% da área do projeto (9,6 ha), pode 

vir a constituir um elemento valorizador da ecologia local, uma vez que são 

favoráveis à manutenção dos valores naturais da área. Além disso, a presença de 

estruturas lineares com ligação à envolvente permitirão um efeito de continuidade e 

a constituição de corredores verdes. 

 

Em relação à fauna, estes espaços verdes permitirão recuperar e manter algum 

habitat, disponibilizando biótopos de refúgio, de alimentação e, nalguns casos, de 

reprodução para os vários grupos de vertebrados presentes. 

 

O impacte na fase de funcionamento nos recursos ecológicos será negativo, 

direto/indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e local. O 

PESPB não se localiza na proximidade de valores naturais relevantes, pelo que se 

considera que globalmente o impacte será de baixa significância. 

 

5.4.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do PESPB provocará a artificialização da área. No entanto, a área 

de estudo apresenta comunidades com baixo valor, pelo que o objetivo ambiental é 

cumprido. Em resumo, os impactes identificados para os sistemas ecológicos 

apresentam a seguinte significância: 
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Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.4.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Antes do início da obra, deverá ser comunicado à entidade competente (ICNF) o 

abate dos sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

‐ Os sobreiros e carvalhos, de porte arbóreo e arbustivo, que ocorrem 

essencialmente na orla dos caminhos, deverão ser mantidos sempre que não 

perturbem a execução da obra e o funcionamento do projeto.  

‐ Quando for necessária a remoção de sobreiros e carvalhos para e execução da 

obra, deverá ser equacionada a sua transplantação para a área afeta aos espaços 

verdes. 

‐ As ações de desarborização, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

‐ Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por forma 

a controlar a emissão de poeiras para a atmosfera. 

‐ Delimitar as trajetórias de veículos, pessoas e materiais, bem como das áreas de 

deposição de resíduos, por forma a afetar a menor área possível. 

‐ Proceder à remoção das espécies invasoras existentes, devendo ser elaborado e 

implementado um plano de controlo das invasoras para a área do projeto e se 

possível que abranja a parcela A do PES. 

‐ Deverá restringir-se a perturbação decorrente do processo construtivo (ruído, 

vibrações e perturbação visual resultantes da operação de máquinas e atividade 

de pessoal) à menor área possível. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Evitar o uso de pesticidas e herbicidas nas zonas verdes. 

‐ Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas. 

‐ Implementação de um plano de controlo de invasoras, que abranja a área do 

projeto e se possível que abranja a parcela A do PES. 
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5.5. Solo e uso do solo  
 

5.5.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

A limpeza e decapagem do terreno, bem como os movimentos de terras, têm como 

consequência a mobilização do solo e a sua exposição aos fenómenos erosivos. 

Poderá ainda ocorrer o seu arrastamento, deslizamento, compactação e degradação 

física, devido à movimentação de máquinas e veículos e à alteração do perfil. O 

efeito negativo produzido é mais significativo quando se aliam fenómenos 

atmosféricos (precipitação e vento intensos) com a circulação de maquinaria que, 

para além de promoverem o destacamento das partículas constituintes da camada 

superficial do solo, facilitam o seu arrastamento.  

 

Nesta fase do projeto, os movimentos de terras vão colocar o solo exposto aos 

fenómenos erosivos, originando o seu potencial arrastamento, deslizamento, 

alteração do perfil, degradação física e compactação. Consequentemente, estas 

ações originam a degradação do solo, condicionando o seu valor pedológico e 

reduzindo o seu potencial de uso. O solo removido será colocado em pargas ao longo 

do terreno para posterior utilização nas modelações finais e nos arranjos 

paisagísticos. 

 

Na área do projeto, ocorre uma área com solo evoluído com aptidão agrícola. 

 

Em relação ao uso atual do solo, o projeto afeta diretamente uma área de floresta 

de produção (eucalipto), que ocupa cerca de 25,3 ha da área do projeto, e uma área 

com uso agrícola (4,4 ha). A construção do PESPB determinará a ocupação 

irreversível destes solos, impedindo a sua recuperação e consequentemente a 

regeneração do coberto vegetal dessa área.  

 

O impacte destas ações no solo será negativo, direto, de magnitude moderada, 

certo, permanente, irreversível e local. A significância do impacte é considerada 

média, dado que na área de implantação do projeto ocorre solo evoluído que irá 

perder a sua aptidão agrícola. 

 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro, bem como a circulação de 

veículos e maquinaria, poderão ocorrer derrames acidentais de substâncias 
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poluentes (combustíveis, óleos e outras substâncias químicas), associados quer a 

operações de armazenamento temporário destas substâncias, quer a operações de 

manutenção e derrame direto com origem nas máquinas e veículos, originando a 

contaminação do solo.  

 

Estas ações também originarão a compactação dos terrenos, provocando a 

degradação do solo devido à alteração das suas características físicas. 

 

O impacte destas ações no solo será negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, irreversível e local. A significância do impacte é considerada baixa, 

uma vez que a camada de solo é reduzida. Deverão no entanto ser aplicadas as 

devidas medidas cautelares das situações de contaminação do solo. 

 

As atividades de construção do PESPB implicam a alteração no uso atual do solo na 

área de implantação do projeto, que se traduz numa redução de cerca de 30 ha da 

área afeta ao uso florestal e agrícola. 

 

No que respeita aos usos programados pelo Plano Diretor Municipal de Vagos 

verifica-se que com a implementação do PESPB serão alteradas as categorias de 

espaço previstas. No entanto, a área insere-se na designada UOPG9 (ver Carta 1 do 

Anexo II-A), que corresponde à Zona Industrial do Fontão, tendo sido elaborado e 

aprovado um Plano de Pormenor que adequa os usos propostos com os existentes e 

os articula com as características físicas deste território. Considera-se assim que o 

impacte é negligenciável. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

A presença do projeto terá como consequência a impermeabilização de cerca de 70% 

da área (25,8 ha), originando a redução da infiltração das águas pluviais e a 

alteração do escoamento superficial, podendo originar situações de erosão do solo. 

Além disso, constitui uma alteração do uso atual e a sua indisponibilização para 

outros fins, designadamente para o uso florestal e agrícola.  

 

A conversão de solo, com uso predominantemente florestal, para “solo urbano” 

associado às atividades económicas tem como consequência o aumento da 

exposição do solo aos agentes erosivos. Além disso, os solos com aptidão agrícola 

ficarão incapacitados para esse uso. 

 

Estas ações constituirão um impacte negativo, direto/ indireto, de magnitude 

moderada, certo, permanente, reversível e local. Apesar de ocorrer uma 

artificialização do solo, considera-se que a significância deste impacte é baixa, uma 

vez que a afetação de solo com potencial de uso agrícola já foi afetado na fase de 
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construção. Além disso, estão previstos espaços verdes que permitirão minimizar os 

riscos de erosão. 

 

Do ponto de vista do uso do solo, o PESPB corresponde à materialização de uma 

proposta contida no PDM de Vagos e detalhada no PPPES-PB, designadamente a de 

afetar ao uso industrial este território. Assim, o projeto induzirá naturalmente um 

incremento da dinâmica industrial no concelho de Vagos.  

 

Não se espera que ocorram alterações aos usos e à dinâmica na sua envolvente, uma 

vez que esses usos e a sua transformação estão regulados pelo disposto no PDM em 

vigor. Assim, considera-se que o impacte é negligenciável. 

 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

Nesta fase, poderá ocorrer o armazenamento de substâncias perigosas na área das 

atividades empresariais, existindo a possibilidade de ocorrer a contaminação direta 

dos solos. Indiretamente, pode ocorrer contaminação causada pelas águas pluviais, 

por fugas de material nos processos de transformação e transporte de substâncias 

poluentes ou por acidentes com derrame destas substâncias, levando à adição no 

solo de compostos que qualitativa e/ou quantitativamente podem modificar as suas 

características naturais, reduzindo o seu valor pedológico. Deste modo, a presença 

de atividades industriais poderá acarretar um maior risco de derramamento de 

poluentes no solo.  

 

Conforme a natureza da substância contaminante, esta pode imobilizar-se no solo, 

ser lixiviada, com potencial afetação de lençóis freáticos, ou ser arrastada pelas 

águas pluviais contaminadas.  

 

Uma vez que não se conhece o tipo de atividades industriais que se vão instalar no 

PESPB, não se conhece o risco de contaminação do solo associado. No entanto, o 

regulamento prevê medidas que visam a salvaguarda do meio ambiente. 

 

Este é um impacte teórico que, na atual fase de desenvolvimento do projeto, sem 

conhecimento das empresas que se irão instalar na área do PESPB, é dificilmente 

avaliável, pelo que se considera o impacte de significância indeterminada. 

 

5.5.2. Síntese dos impactes 

 

A construção do PESPB afetará solo com aptidão agrícola, pelo que o objetivo 

ambiental não é cumprido. Em resumo, os impactes identificados para o solo 

apresentam a seguinte significância: 
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Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 
Negativo de média significância  

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas Negativo de baixa significância 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 
Negativo de significância indeterminada 

 

5.5.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem 

visíveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes, e limitar a circulação 

de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactação. 

‐ A desmatação deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada nas 

áreas estritamente necessárias, sempre que possível deverão ser salvaguardados 

os exemplares arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

‐ Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e a movimentação de terras 

deverão ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, de forma a minimizar a 

exposição dos solos, a erosão hídrica e o transporte sólido. 

‐ Antes dos trabalhos de escavação, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com altura máxima de 3 m, para posteriormente ser 

utilizada na recuperação paisagística. 

‐ Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias poluentes. 

‐ Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

‐ 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 dos riscos de contaminação dos solos e das águas. 

‐ Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final 

adequado. 

‐ No final das obras, nas áreas que tenham sido utilizadas para estaleiro, deverá 

proceder-se ao revolvimento dos solos, de modo a descompactá-los, 

reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 
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Fase de funcionamento 

‐ Proceder à manutenção de todos os espaços verdes e zonas não 

impermeabilizadas. 

‐ No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser 

delimitada a área, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas 

apropriadas, ou totalmente removidos e encaminhados para destino final 

adequado. 

‐ Deverá ser garantido que o manuseamento de substâncias químicas é efetuado 

em locais impermeabilizados e com bacias de retenção. 

‐ Deverá ser proibida a descargas no solo e nas linhas de água de substâncias 

poluentes. 

 

 

5.6. Paisagem 
 

5.6.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

Os impactes na paisagem foram descritos e avaliados dando ênfase às ações que 

introduzam alterações ao nível da composição e do caráter da paisagem e que sejam 

geradoras de danos ao nível visual. Com a implementação do PESPB assiste-se à 

transformação de uma zona florestal (eucalipto) e agrícola, numa zona 

infraestruturada para a instalação de atividades industriais.  

 

A metodologia de avaliação do impacte visual decorrente da implementação do 

projeto desenvolveu-se em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade, na qual se verificou a visibilidade resultante da 

ocupação da área do projeto. Nesta simulação são identificadas as áreas de estudo 

que veem e são vistas da área do projeto atual, com a presença da unidade 

industrial na parcela 1, e com a total ocupação das parcelas PESPB.  

 

Para a simulação visual foi considerada a altura máxima dos edifícios associados às 

atividades económicas de 15 m de altura, com exceção da parcela 21, com uma 

altura máxima de 9 m.  

 

Nesta fase foram identificados os observadores potencialmente sensíveis (povoações 

e rede viária principal localizados na envolvente da área do projeto), com base na 

caracterização da ocupação do solo, realizada na situação de referência, 

juntamente com a análise da visibilidade. 

 

É de salientar que nesta simulação não foi considerado o uso do solo atual, nem o 

efeito barreira da autoestrada A17, que na proximidade da área do projeto se 

encontra ligeiramente sobrelevada. 
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2ª fase: Avaliação do impacte na paisagem em função da sensibilidade visual da 

paisagem da área de estudo, e da sensibilidade dos observadores às estruturas e 

ações suscetíveis de originar impacte, segundo parâmetros de natureza paisagística. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais, que condiciona a sensibilidade visual dos 

observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo 

projeto em análise.  

 

5.6.2. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Através da análise da simulação da visibilidade (Carta 12 no Anexo I e Quadro 5.1) 

verifica-se que a área com visibilidade para as edificações que compõem o projeto é 

extensa, nomeadamente para sudeste. A ocupação de todo o PESPB terá visibilidade 

em 75% da área de estudo. Traduz-se assim num incremento significativo na 

visibilidade atual, com a presença apenas da unidade industrial na parcela 1, a qual 

tem visibilidade em 54% da área de estudo. 

 

Quadro 5.1 – Área com potencial visibilidade para o projeto. 

 

Visibilidade na situação atual - 
unidade industrial na parcela 1 

Visibilidade com a execução do 
projeto – ocupação de todas as 

parcelas por unidades industriais 

Área (ha) 
% da área de 

estudo 
Área (ha) 

% da área de 
estudo 

UV 1 - Espaços rurais (urbano e agrícola) 495,1 18,7 796,5 30,0 

UV 2 – Espaços florestais 902,2 34,0 1.160,0 43,7 

UV 3 – Área artificial (nó de Vagos da A17) 32,9 1,2 41,6 1,6 

Área com visibilidade 1.430,2 53,9 1.998,1 75,3 

Área de estudo 2.654,7 100,0 2.654,7 100,0 

 

A UV com maior visibilidade para o projeto é a UV2. A UV1, onde se localiza a 

maioria dos observadores sensíveis, é a unidade que passa a ter maior visibilidade 

com a ocupação total da área do PESPB, sendo de salientar que, pela sua 

proximidade, a povoação com maior visibilidade será Fontão. As povoações situadas 

a este da autoestrada A17, terão uma visibilidade mais condicionada devido ao 

efeito barreira desta infraestrutura. Os observadores que circulam na autoestrada 

A17 terão igualmente visibilidade para a área do projeto. 
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É ainda de salientar que o uso previsto para o PESPB é um uso comum na 

envolvente, devido às instalações industriais existentes na parcela A do PES, 

imediatamente a sudoeste da área do projeto. 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional 

do território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos 

“estranhos”, tal como a área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria 

pesada, materiais de construção, etc. Os impactes visuais introduzidos vão afetar, 

não só a área dedicada à construção do PESPB, mas também a sua envolvente, isto 

é, toda a área com visibilidade para o projeto (Carta 12 no Anexo I e Quadro 5.1).  

 

As movimentações de terras provocam a modificação do relevo natural da área de 

implantação do projeto, conduzindo à desorganização da paisagem e à diminuição 

da qualidade visual do local.  

 

O projeto prevê uma intervenção numa área com floresta de produção de eucalipto 

e áreas agrícolas. As alterações visuais associadas à obra alteram o local, 

constituindo um elemento intrusivo e diminuindo a qualidade visual do local. 

Considera-se que o projeto traduz-se numa ampliação da UV3 – área artificial, que 

apresenta uma qualidade visual nula. No entanto, a manutenção dos exemplares 

arbóreos existentes atualmente na área afeta aos espaços verdes programados, irá 

minimizar o efeito intrusivo da fase de construção. 

 

O impacte previsível nesta fase é considerado negativo, direto, de magnitude 

moderada, certo, permanente, reversível e local. O impacte é considerado de baixa 

significância, uma vez que não são afetados valores paisagísticos, e ocorre numa 

com área com baixa sensibilidade visual. 

 

Fase de funcionamento  

 Presença física das infraestruturas 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados às alterações 

definitivas no ambiente visual da área de implantação do projeto conferidas pelas 

suas componentes. Os edifícios associados às atividades económicas terão 15 m de 

altura máxima, com exceção da parcela 21, com uma altura máxima de 9 m. A 

conversão do uso florestal e agrícola para o uso associado às atividades empresariais 
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traduzir-se-á numa perda de ruralidade e num prolongamento da artificialização que 

já existe na envolvente (parcela A do PES). 

 

O facto de no início da fase de funcionamento as parcelas ainda não estarem 

ocupadas irá criar um aspeto de “obra inacabada”. Além disso, a ocupação faseada 

das parcelas irá fazer com que os impactes da fase de construção se prolonguem 

também para a fase de funcionamento. 

 

Na área do projeto ocorrerá a artificialização do espaço e a ampliação da área de 

baixo valor paisagístico, correspondente à UV3. 

 

O projeto prevê a presença de cerca 9,6 ha de espaços verdes, correspondendo a 

26% da área do projeto. Nesta área serão mantidos os exemplares arbóreos 

existentes, plantados pinheiros mansos e criada uma cortina arbórea de loureiros na 

parte norte do PESPB, junto da via ciclopedonal. Na zona junto ao campo de futebol 

será mantido o caráter de prática desportiva desta área. 

 

Espera-se assim um impacte negativo, direto e cumulativo, de magnitude moderada, 

certo, permanente, irreversível e local. Considera-se que o impacte apresenta uma 

baixa significância, uma vez que a área onde se insere o projeto apresenta uma 

paisagem com baixa sensibilidade visual. 

 

5.6.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto vai ampliar a área com baixo valor paisagístico e a 

diminuição da qualidade da paisagem local. Uma vez que a área onde se insere o 

projeto apresenta uma paisagem com baixa sensibilidade visual, considera-se que as 

suas características intrínsecas não são alteradas, pelo que o objetivo ambiental é 

cumprido. Os impactes identificados na paisagem apresentam a seguinte 

significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física das infraestruturas 

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 
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5.6.4. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ A área de estaleiro deverá ser vedada. 

‐ As áreas de depósito deverão ser instaladas em locais pouco visíveis e de baixa 

sensibilidade visual e deverão ser objeto de uma adequada recuperação 

paisagística, após o término das obras, assegurando a reposição da situação 

inicial.  

‐ Recomenda-se que a criação dos espaços verdes se processe tão cedo quanto 

possível, de forma a poder integrar visualmente o PESPB. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Deverá ser garantida uma adequada manutenção dos espaços verdes criados. 

 

 

5.7. Qualidade do ar 
 

5.7.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

O impacte na qualidade do ar durante a fase de construção será devido 

essencialmente à emissão de poeiras (matéria particulada) com origem nas ações de 

escavação e aterro. Em particular, o movimento de camiões e outras máquinas no 

interior da área do projeto vai originar as maiores emissões de poeiras para a 

atmosfera. 

 

De acordo com a Environmental Protection Agency, as emissões de partículas totais 

em suspensão de zonas decapadas são proporcionais à área mobilizada, atingindo 

cerca de 2,96 ton/ha/mês que, apesar de ser um valor meramente indicativo, 

permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas (EPA, 1995). A 

circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao 

levantamento de quantidades significativas de poeiras, que podem atingir cerca de 

4,5 kg de partículas por veículo por km (EPA, 1995). 

 

Na fase de construção será necessário mobilizar cerca de 106.159 m3 de terras de 

escavação e 35.137 m3 de terras em operações de aterro, para além de 286.035 m3 

de ABGE, sendo a área mobilizada de 14,3 ha. Assim, estima-se a emissão de 
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42,3 ton/mês, durante cerca de 5 meses, de partículas devido à mobilização da área 

de construção afeta às infraestruturas. 

 

As atividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria 

particulada e matéria particulada com menos de 10 µm (PM10) de diâmetro 

aerodinâmico. A maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, 

em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição nas primeiras centenas 

de metros a partir da fonte emissora e, consequentemente, uma redução da sua 

concentração no ar ambiente. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional, 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões. A análise 

do regime de ventos não revela uma grande variação da velocidade média ao longo 

do ano (ver ponto 4.8.4), sendo os ventos mais frequentes e mais intensos os do 

quadrante noroeste, seguindo-se os ventos do quadrante sudeste. 

 

A análise da envolvente permite verificar que na linha dos ventos dominantes não 

existem recetores sensíveis. O aglomerado populacional mais próximo é Palhaça, a 

mais de 2 km de distância, o que vai permitir a deposição natural das partículas. 

Assim, é pouco provável a afetação dos recetores localizados a sudeste da área do 

projeto. 

 

Os recetores sensíveis mais próximos da área do projeto, localizados na povoação de 

Fontão, poderão ser afetados quando ocorrerem ventos do quadrante sudeste. No 

entanto, a sua afetação é pouco provável dada a existência de uma cortina arbórea 

que separa a fonte de emissão de partículas dos recetores sensíveis. 

 

Os recetores sensíveis que potencialmente poderão ser mais afetados na fase de 

construção, independentemente da direção do vento, são aqueles localizados à 

entrada da área do projeto, embora a via a já se encontre pavimentada neste local. 

 

Decorrente das várias atividades de construção, em particular os movimentos de 

terras e a circulação de veículos em áreas não pavimentadas, é esperado um 

impacte negativo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, reversível 

e local. Dado o afastamento existente entre a área que será intervencionada e os 

recetores sensíveis, considera-se que o impacte terá uma baixa significância. 

 

No entanto, devem ser implementadas medidas de minimização por forma a evitar 

situações de incomodidade. 
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 Transporte de pessoas e materiais 

Os poluentes com origem nos gases de escape dos motores dos diversos veículos, 

associados às atividades que vão ocorrer na fase de construção, deverão ter uma 

contribuição para a degradação da qualidade do ar ambiente a nível local. A 

circulação dos veículos de transporte é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente CO, NOx, SO2, 

hidrocarbonetos e partículas. 

 

A estimativa do número de veículos associado ao movimento de terras na fase de 

construção é de 120 uvl/h (ver ponto 3.4), ao qual acresce o movimento associado 

ao transporte de outros materiais de construção e trabalhadores. O movimento 

previsto representa cerca de 14% do tráfego médio horário da autoestrada A17 e 

cerca de 41% do tráfego da EM585. 

 

Considera-se assim que o transporte de pessoas e materiais na fase de construção 

traduz-se num impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, 

temporário, reversível e local. Dado o caráter temporário desta atividade considera-

se o impacte de baixa significância. 

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento do PESPB 

As atividades associadas à indústria são suscetíveis de gerar poluição atmosférica. 

Nesta fase do projeto não é possível estimar as cargas poluentes que serão emitidas 

pelas indústrias a instalar. No entanto, estas encontram-se sujeitas ao cumprimento 

individual da legislação nacional vigente, no que respeita à qualidade do ar 

ambiente.  

 

Assim, decorrente da laboração das unidades industriais, espera-se um impacte 

negativo, direto, de magnitude moderada a elevada, provável, irreversível e 

regional. Atendendo ao facto de não ser possível, nesta fase do projeto, quantificar 

as cargas poluentes emitidas para a atmosfera com origem na laboração das 

indústrias a instalar, considera-se o impacte de significância indeterminada. 

 

No capítulo 4.8 estimou-se que a área do projeto é capaz de armazenar anualmente 

cerca de 500 ton de carbono em 29,6 ha. No entanto, com a execução do projeto a 

capacidade de armazenamento será significativamente diminuída, passando a estar 

restrita a uma área de 9,6 ha com uma capacidade de armazenamento média de 

cerca de 76 ton/ano de carbono, de acordo com o coberto vegetal previsto no PAE. 

 

Considera-se assim que o impacte decorrente da ocupação da área pelo projeto é 

negativo, indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. 

Considera-se o impacte de baixa significância, uma vez que a área do projeto 
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enquanto sumidouro de carbono representa menos de 1% da capacidade de 

armazenamento do concelho. 

 

 Transporte de pessoas e bens 

Os poluentes com origem nos gases de escape dos motores dos diversos veículos, 

associados ao funcionamento do PESPB, deverão ter uma contribuição para a 

degradação da qualidade do ar ambiente local, nomeadamente em termos de 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2), 

hidrocarbonetos e partículas. Para avaliar o impacte do tráfego rodoviário associado 

ao funcionamento do PESPB, estimaram-se as emissões de poluentes atmosféricos 

com base no aumento do número de veículos a circular na rede viária local e na 

evolução do parque automóvel (Quadro 5.3). 

 

Considerou-se que o tráfego gerado pelo projeto de 107 veículos/h apenas se 

verifica durante 10 h/dia. Nesta estimativa não foi considerado o contributo do 

incremento do tráfego automóvel local no número de veículos em circulação. 

Atendendo a estes pressupostos, calcularam-se dois cenários distintos, que 

correspondem ao previsível cumprimento das diretivas europeias relativas à redução 

das emissões atmosféricas (Quadro 5.2). 

 

Quadro 5.2 – Cenários considerados para o cálculo das emissões atmosféricas na fase de 

funcionamento. 

 Cenário 1 - Tecnologia atual Cenário 2 - Tecnologia melhorada 

Ligeiros de passageiros “Euro 1 – 91/441/EEC” “Euro 4 – 98/69/EC II” 

Ligeiros de mercadorias “Euro 1 – 93/59/EEC” “Euro 4 – 98/69/EC II” 

Pesados de mercadorias “Euro I – 91/542/EEC I” “Euro VI” 

 

Quadro 5.3 – Emissões atmosféricas diárias previstas com a execução do projeto. 

 

Cenário 1 - Tecnologia atual Cenário 2 - Tecnologia melhorada 

Projeto + parque 

automóvel 

Contribuição do 

projeto (%) 

Projeto + parque 

automóvel 

Contribuição do 

projeto (%) 

CO (g/km) 55.544,5 3,3% 10.259,5 3,2% 

NOX (g/km) 47.038,7 3,7% 12.859,9 3,3% 

Partículas (g/km) 2.600,1 3,6% 569,4 3,2% 

 

No cenário 1, e como seria de esperar devido ao aumento do tráfego rodoviário 

associado ao funcionamento do PESPB, as emissões atmosféricas aumentam 

relativamente à situação de referência. No cenário 2, verifica-se que apesar do 

aumento no número de veículos em circulação, a emissão prevista de poluentes 

atmosféricos será inferior à situação de referência (2017). Esta situação deve-se ao 

previsível cumprimento das diretivas da Comunidade Europeia relativas à redução 

das emissões atmosféricas, com base na evolução da tecnologia dos veículos com 

propulsão a motor, que tem como objetivo torná-los menos poluentes. A redução de 

emissões resultante da melhoria tecnológica dos veículos conseguirá então 
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ultrapassar o aumento de fontes de emissão devido ao acréscimo de veículos em 

circulação. 

 

O contributo do projeto será globalmente menor no cenário 2 do que no cenário 1, 

devido às características do parque automóvel, e da esperada diminuição dos 

fatores de emissão associados aos veículos. No entanto, é seguro admitir que se irá 

passar gradualmente do cenário 1 para o cenário 2 ao longo da fase de 

funcionamento do projeto. 

 

O impacte associado às emissões de poluentes atmosféricos com origem no tráfego 

rodoviário decorrente do funcionamento do projeto será portanto negativo, direto, 

de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e local. Considerando que 

as emissões de poluentes atmosféricos não deverão afetar significativamente a 

qualidade do ar a nível local e que no limite da área do projeto existe e continuará 

a existir uma fonte significativa de poluentes atmosféricos (autoestrada A17), 

considera-se o impacte de baixa significância. 

 

5.7.2. Síntese dos impactes 

 

A fase de construção do projeto pode traduzir-se pontualmente numa diminuição da 

qualidade do ar. No entanto, trata-se de uma atividade temporária cujos efeitos 

podem ser minimizados com a implementação de medidas de minimização, pelo que 

se considera que é atingido o objetivo ambiental. Assim, considerou-se que os 

impactes identificados para a qualidade do ar apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento do PESPB Negativo de significância indeterminada 

- Transporte de pessoas e bens Negativo de baixa significância 

 

5.7.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ As ações de destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 

obra. 
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‐ Proceder à aspersão regular e controlada de água das zonas de trabalhos e 

acessos não pavimentados dentro da área de implantação do projeto nos períodos 

secos e ventosos. 

‐ Deverá ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veículos 

com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

‐ A circulação de veículos e maquinaria afeta à obra deve ser realizada através de 

caminhos assinalados. 

‐ A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada para evitar a geração 

de poeiras. 

‐ Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de 

operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de 

gases a emitir por veículos pesados. 

‐ Os acessos à obra e ao estaleiro deverão ser mantidos limpos, bem como os pneus 

de máquinas e veículos associados à obra. 

‐ Devem ser mantidas todas as árvores que não perturbem a execução da obra. 

‐ Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por 

veículos pesados afetos à construção. 

 

Fase de funcionamento 

‐ As atividades que se pretendam instalar no PESPB deverão cumprir os limites de 

emissão de poluentes gasosos para a atmosfera definidos na legislação nacional. 

‐ Os espaços verdes de ocupação coletiva devem ser adequadamente tratados e 

mantidos, por forma a garantir as condições fitossanitárias da vegetação. 

 

 

5.8. Ambiente sonoro 
 

5.8.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

As obras de construção civil, sendo atividades ruidosas temporárias, estão afetas ao 

regime do art.º 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este artigo 

determina que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na 

proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 

úteis entre as 20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário de 

funcionamento e na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta 

proibição poderá ser ultrapassada, solicitando uma licença especial de ruído ao 

município onde decorrem as obras (art.º 15º do RGR). Assim, para o caso de obras 

que ocorrem apenas durante o período diurno, por força da aplicação dos artigos 
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14.º e 15.º do RGR, não existe restrição legal relativamente ao nível de ruído 

máximo que poderá ser gerado. 

 

Durante a fase de construção é esperado um aumento dos níveis de ruído no local de 

implantação do projeto e na sua envolvente próxima, essencialmente devido aos 

trabalhos de construção, escavação, funcionamento do estaleiro e circulação de 

veículos pesados de transporte de materiais e equipamentos. Cada uma das 

operações de construção constitui uma fonte de ruído limitada no tempo, pelo que a 

incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de ocorrência de 

cada uma. 

 

As atividades ruidosas associadas às obras de construção civil, nomeadamente os 

movimentos de terras e a construção das infraestruturas, são especialmente 

sentidas a curta distância. Devido aos mecanismos de dispersão da energia sonora e 

dado tratar-se de fontes pontuais, a atenuação do ruído é da ordem dos 6 dB(A) por 

duplicação da distância à fonte. De acordo com a bibliografia consultada, a ordem 

de grandeza dos níveis de ruído produzidos pelos equipamentos de construção civil 

que previsivelmente serão utilizados durante a fase de construção do PESPB situam-

se nas gamas apresentadas no Quadro 5.42. 

 

Quadro 5.4 – Níveis de ruído por equipamentos utilizados em obras de construção civil. 

Equipamento Níveis sonoros (LAeq), dB(A) 
Equipamentos estimados (n.º) 
para a fase de funcionamento 

Retroescavadora 90 1 

Equipamentos de corte 105 1 

Máquinas escavadoras e de 

transporte de terras 
100 1 

Perfuradora hidráulica 114 1 

Dumpers 100 2 

 

Relativamente às fontes sonoras associadas à fase de construção foi assumido que se 

localizam no centro da área do projeto. Considerou-se assim o funcionamento 

simultâneo de todos estes equipamentos, o que equivale a um nível sonoro global de 

115,0 dB(A). 

 

Com base no nível sonoro produzido pelo funcionamento conjunto dos equipamentos 

foi calculado o nível sonoro esperado junto dos recetores sensíveis. Note-se que o 

cálculo do nível sonoro tem em consideração a distância dos recetores sensíveis às 

fontes de emissão de ruído e que foi considerada a propagação em espaço livre. 

 

No Quadro 5.5 apresentam-se, para os diferentes períodos de referência, os valores 

calculados na situação de referência e os níveis sonoros esperados durante a fase de 

construção. Os níveis sonoros estimados correspondem à soma logarítmica dos níveis 

                                                
2 O número de equipamentos apresentado no Quadro 5.4 é uma estimativa. 
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esperados junto dos referidos pontos recetores, considerando a atenuação, com os 

níveis sonoros que ocorrem na situação de referência, que constituem o nível de 

base para o cálculo dos valores esperados. 

 

Quadro 5.5 – Níveis sonoros na situação de referência e na fase de construção do projeto. 

Recetor 
Período diurno Período entardecer Período noturno 

LAeq na situação de 
referência 

LAeq previsto (1) na fase 
de construção 

LAeq (2) LAeq (2) 

R1 53,5 54,6 49,5 45,7 

R2 42,4 54,4 40,0 37,3 

R3 44,8 50,3 41,9 38,6 
Notas: (1) Valores que resultam da soma logarítmica dos níveis da situação de referência com os níveis associados ao 
funcionamento dos equipamentos; (2) As atividades de construção estarão restritas ao período diurno entre as 8h e 
as 17h. 

 

No Quadro 5.6 apresenta-se o diferencial entre o ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o ruído 

residual. 

 

Quadro 5.6 – Critério de incomodidade. 

Recetor 
Diferença entre LAeq do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em 
avaliação e o LAeq do ruído residual 

Valor limite +D 
(1) 

R1 1 

6 (5+1) R2 12 

R3 5 
Notas: (1) Considerando um período de funcionamento da atividade em avaliação de 8 horas. 

 

No Quadro 5.7 apresentam-se os valores estimados para os indicadores Lden e Ln para 

a avaliação do critério da exposição máxima. 

 

Quadro 5.7 – Valor dos parâmetros Lden e Ln na situação de referência e na fase de construção. 

Recetor 
Lden (dB(A)) 

Ln (dB(A)) 
Situação de referência Fase de construção 

R1 54 55 46 

R2 45 52 37 

R3 47 49 39 
 

Valores Limite Exposição Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas sensíveis 55 45 

Zonas mistas 65 55 

Zonas não classificadas 63 53 

 

Pela análise do Quadro 5.5, verifica-se que a fase de construção origina acréscimos 

no nível sonoro junto dos recetores sensíveis relativamente à situação de referência, 

em particular no ponto R2, onde o critério de incomodidade não será cumprido 

(Quadro 5.6). No entanto, verifica-se que em todos os recetores sensíveis é 

cumprido o critério de exposição máxima (Quadro 5.7), considerando o zonamento 
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acústico mais provável para o aglomerado populacional de Fontão – zona mista ou 

zona não classificada. 

 

As atividades inerentes à construção do projeto vão então provocar uma alteração 

dos níveis sonoros nos recetores sensíveis da envolvente, pelo que se espera um 

impacte negativo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, reversível 

e local. Uma vez que as atividades ruidosas são temporárias e só irão ocorrer no 

período diurno e em dias úteis, considera-se o impacte de baixa significância. Ainda 

assim devem ser adotadas medidas de minimização. 

 

 Transporte de pessoas e materiais 

As atividades de construção vão gerar um movimento adicional de veículos, que se 

estima em cerca de 120 uvl/h durante 5 meses no período entre as 08h00 e as 17h00 

e em dias úteis. 

 

O impacte decorrente do aumento de veículos será negativo, direto, de magnitude 

moderada, provável, temporário, reversível e local. Considera-se que o impacte 

apresenta uma baixa significância nos níveis sonoros, uma vez que o movimento de 

veículos pesados só ocorrerá em dias úteis e durante parte do período diurno e por 

um período limitado no tempo. 

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

O funcionamento do projeto deverá provocar uma alteração no ambiente sonoro 

junto dos usos sensíveis localizados na envolvente, decorrente dos equipamentos 

que as empresas poderão ter no exterior, do tráfego rodoviário gerado pelo aumento 

da procura que o PESPB representará e das operações de carga e descarga. 

 

Para avaliar os impactes acústicos decorrentes do funcionamento do projeto 

recorreu-se ao Mapa de Ruído do PPPES-PB (ECO14, 2014) para uma situação 

projetada com a execução total do projeto (ver Anexo IV). Os níveis sonoros 

estimados para a situação projetada atendem ao seguinte (ECO14, 2014): 

‐ Foi considerado o tráfego rodoviário da autoestrada A17, EN333, EM585 e das vias 

rodoviárias a construir pelo projeto (vias A, B e D)3. 

‐ Foi considerado que o projeto corresponde a um conjunto de fontes em área. 

Assim, na situação projetada, cada parcela representa uma fonte sonora de 

60 dB(A), exceto a parcela 21 no período noturno à qual corresponde uma 

emissão de 45 dB(A). 

 

                                                
3 ECO14 (2014) não considerou a via C (ligação da rotunda à passagem inferior da autoestrada A17) na modelação da 
situação projetada. No entanto, dado o afastamento desta via aos recetores sensíveis presentes na envolvente, não se 
considera esta lacuna significativa para a avaliação do impacte do projeto. 
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Note-se também que, com a entrada em funcionamento do projeto, a distância 

entre os recetores sensíveis e as fontes de ruído diminuem relativamente ao 

verificado na situação de referência (ver Figura 5.1). 

 

No Quadro 5.8 apresentam-se os resultados estimados dos níveis de ruído residual 

(RR, situação projetada sem o projeto) e do ruído ambiente (RA, situação projetada 

com o projeto em funcionamento) nos recetores sensíveis avaliados. 

 

Estes dados mostram que é o recetor sensível R3 que apresenta maiores diferenças 

nos níveis de ruído com e sem o projeto. Esta situação deve-se à proximidade do 

recetor sensível às parcelas de implantação, que é de cerca de 63 m (ver 

Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Recetores sensíveis na envolvente da área do projeto. 
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Quadro 5.8 – Ruído residual (RR) e ruído ambiente (RA) na situação projetada e o acréscimo de ruído 

produzido decorrente do funcionamento do projeto nos recetores sensíveis. 

 R1 R2 R3 

LAeq,T [dB(A)] 

Período diurno 
RR 53,5 42,4 44,8 

RA 55,8 48,5 52,8 

Período do entardecer 
RR 49,5 40,0 41,9 

RA 52,5 48,4 52,8 

Período noturno 
RR 45,7 37,3 38,6 

RA 49,3 48,4 51,5 

Lden 
RR 54 45 47 

RA 57 55 58 

Ln 
RR 46 37 39 

RA 49 48 52 

Acréscimos 
Lden RA-RR 3 10 11 

Ln RA-RR 3 11 13 
Legenda: RR – ruído ambiente na situação projetada sem o projeto; RA – ruído ambiente na fase de funcionamento do 
projeto na situação projetada. 

 

No Quadro 5.9 apresenta-se a análise ao critério de exposição máxima, através da 

comparação dos níveis de ruído ambiente (fase de funcionamento na situação 

projetada) com os valores limite de exposição estabelecidos no RGR, a fim de 

verificar a conformidade do projeto. Os dados permitem concluir que os níveis de 

ruído provenientes do funcionamento do projeto são compatíveis com zonas mistas e 

com zonas não classificadas. 

 

Quadro 5.9 – Verificação do critério de exposição máxima. 

 
Resultados 

estimados [dB(A)] 

Conformidade legal (DL n.º 9/2007, art.º 11.º) 

Zonas sensíveis Zonas mistas 
Zonas não 

classificadas 

Lden 

R1 57 Não Conforme Conforme Conforme 

R2 55 Conforme Conforme Conforme 

R3 58 Não Conforme Conforme Conforme 

Ln 

R1 49 Não Conforme Conforme Conforme 

R2 48 Não Conforme Conforme Conforme 

R3 52 Não Conforme Conforme Conforme 
 

Valores Limite Exposição Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas sensíveis 55 45 

Zonas mistas 65 55 

Zonas não classificadas 63 53 

 

Relativamente ao critério de incomodidade, os limites aplicáveis são dependentes 

da duração da atividade em cada período de referência. Assim, nas condições de 

funcionamento projetadas para o PESPB, os limites de incomodidade a considerar 

são de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 

período noturno. No Quadro 5.10 apresenta-se o diferencial entre o ruído ambiente 

calculado para a ocorrência do ruído particular em avaliação e o ruído da situação 

de referência. Verifica-se que os recetores sensíveis R2 e R3, mais próximos das 
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parcelas de implantação, não cumprem com o critério de incomodidade, e que o 

recetor sensível R1 não cumpre este critério no período noturno. 

 

Quadro 5.10 – Verificação do critério de incomodidade. 

 
Período Diurno Período Entardecer Período Noturno 

RA RR Inc. RA RR Inc. RA RR Inc. 

R1 55,8 53,5 2 49,5 52,5 3 45,7 49,3 4 

R2 48,5 42,4 6 40,0 48,4 8 37,3 48,4 11 

R3 52,8 44,8 8 41,9 52,8 11 38,6 51,5 13 

Requisito - - 5 - - 4 - - 3 

 

Ainda que a emissão de 60 dB(A) por cada parcela possa ser uma estimativa 

exagerada dos níveis sonoros a emitir pelas empresas que se irão instalar no PESPB, 

é evidente que os recetores sensíveis R2 e R3 passarão a estar sob a influência de 

níveis sonoros bastante superiores aos que se verificam na situação de referência. 

 

Pode-se portanto concluir que o impacte decorrente da fase de funcionamento do 

projeto será negativo, direto, de magnitude moderada, provável, permanente, 

reversível e local. O funcionamento do projeto deverá provocar uma alteração no 

ambiente sonoro, junto dos usos sensíveis localizados na envolvente, incompatível 

com o critério de incomodidade mas compatível com o critério de exposição máxima 

(considerando o zonamento acústico mais provável – zona mista ou zona não 

classificada), pelo que o impacte deverá ser de média significância. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

O objetivo ambiental de manter um ambiente sonoro compatível com as atividades 

presentes não deverá ser cumprido, devido ao incumprimento previsível do critério 

de incomodidade nos recetores sensíveis R2 e R3 durante a fase de funcionamento. 

Assim, considerou-se que os impactes identificados para o ambiente sonoro 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 
Negativo de média significância 
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5.8.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à 

obra. 

‐ A Entidade Executante deverá fazer prova da certificação da classe de nível da 

potência sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

‐ Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem 

menos ruído. 

‐ Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da 

frequência de atividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao 

período diurno (das 08h00 às 20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o 

estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

‐ Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente na área envolvente. A informação 

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as 

principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, nomeadamente trajetos e implicações acústicas. 

‐ Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por 

veículos pesados afetos à construção. 

 

Fase de funcionamento 

‐ As empresas a instalar no PESPB deverão, em termos de ruído emitido para o 

exterior das instalações, cumprir o disposto no Artigo 13º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, relativo ao exercício de atividades ruidosas de 

caráter permanente. 

‐ Deve ser dada particular atenção às características das empresas a instalar nas 

parcelas 6, 22 e 23, por forma a evitar a ocorrência de situações de 

incomodidade junto dos recetores sensíveis R2 e R3. 

‐ Se houver a possibilidade de agrupar as parcelas 6, 7 e 8 numa só parcela, o 

acesso à parcela deve ser realizado através da via A. 

‐ Implementação de um plano de monitorização do ambiente sonoro, que 

acompanhe a evolução dos níveis sonoros nos recetores sensíveis mais próximos 

do projeto. 
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5.9. Resíduos 
 

5.9.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

 Transporte de pessoas e materiais 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção irão ser temporariamente 

armazenados na área de estaleiro e posteriormente encaminhados a destino final 

adequado. Cabe à Entidade Executante, a responsabilidade pelo cumprimento da 

legislação em vigor relativa à gestão de resíduos, devendo para isso ser elaborado 

um plano de gestão de resíduos que tenha em consideração o potencial de 

valorização das diferentes tipologias de resíduos produzidos, por forma a 

proporcionar um correto acondicionamento e respetivo encaminhamento. 

 

A correta gestão dos resíduos produzidos determina um impacte negativo, direto, de 

magnitude moderada, certo, temporário, irreversível e de escala regional. Uma vez 

que a produção de resíduos nesta fase não deverá afetar a capacidade do sistema de 

gestão, espera-se um impacte de baixa significância. 

 

 Movimentos de terras 

Na área de implantação das infraestruturas está previsto o movimento de 

141.296 m3 de terra vegetal e solos, em que a terra vegetal será armazenada em 

pargas e utilizada na recuperação paisagística da área do projeto e os solos serão 

encaminhados a vazadouro autorizado. Considera-se este impacte negativo, 

indireto, de magnitude moderada, certo, temporário, irreversível e de escala local. 

Uma vez que não se conhece a localização do vazadouro das terras sobrantes, 

considera-se o impacte de significância indeterminada. 

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento do PESPB 

 Transporte de pessoas e bens 

A ocupação da área do projeto obrigará à ampliação da rede pública de recolha de 

resíduos urbanos, de modo a garantir o serviço nesta área. Esta ampliação deverá 

ocorrer de forma particular na zona este do projeto, junto ao campo de futebol e 

junto à parcela 21, uma vez que esta se destina “exclusivamente à instalação de 

atividades comerciais e de serviços de apoio ao parque empresarial” (art. 11º do 

regulamento do PPPES-PB; ver Anexo II). 

 

Está prevista a colocação de uma ilha ecológica junto à parcela 21, com contentores 

semienterrados para o depósito separativo e indiferenciado de resíduos urbanos. 
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Nesta fase não é possível estimar os quantitativos gerados pelo empreendimento, 

uma vez que não são conhecidas as empresas que se irão instalar na área do 

projeto. 

 

Espera-se assim um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, certo, 

temporário, irreversível e de escala regional. O acréscimo na produção de resíduos 

não deverá afetar a capacidade do sistema de gestão das várias estruturas 

municipais, regionais e privadas de gestão, pelo que se espera um impacte negativo 

de baixa significância. A adoção de medidas específicas para efetuar o tratamento 

e/ou valorização dos resíduos produzidos poderá minimizar ainda o impacte negativo 

associado à produção. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para os resíduos é cumprido. Considerou-

se que os impactes identificados apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

- Movimentos de terras Negativo de significância indeterminada 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento do PESPB 

- Transporte de pessoas e bens 
Negativo de baixa significância 

 

5.9.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ A Entidade Executante deverá, antes do início da obra, apresentar um plano de 

gestão de resíduos, que garanta o correto armazenamento e o adequado destino 

final dos resíduos produzidos, privilegiando a sua valorização e reciclagem. O 

plano deverá apresentar a identificação e classificação dos resíduos, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos, e a definição das 

responsabilidades de gestão. 

‐ A Entidade Executante deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão 

destino adequado. 

‐ A biomassa vegetal e outros resíduos silvícolas resultantes da desmatação/ 

desarborização do terreno devem ser encaminhados para valorização. 

‐ É expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto. 

‐ Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 

os respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 

resíduos. 
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‐ Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos 

produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação 

em vigor. 

‐ Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem 

ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, 

devendo ser promovida a separação das frações recicláveis e posterior envio para 

reciclagem. 

‐ Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, para evitar o 

arraste, pelas águas pluviais, de substâncias nocivas ao ambiente. 

‐ Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames. 

‐ Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques. 

‐ A área de vazadouro das terras sobrantes não deve localizar-se em: terrenos 

situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas 

ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de 

captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para 

a conservação da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação de 

terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei; locais 

sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista 

paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas 

urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património. 

 

Fase de funcionamento 

‐ Todas as empresas a instalar na área do projeto devem respeitar as boas práticas 

de gestão de resíduos, consoante a sua tipologia, promovendo a reciclagem e 

valorização dos mesmos. 

 

 

5.10. Socioeconomia 
 

5.10.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 

No que respeita à população e povoamento, espera-se que o conjunto das ações de 

construção tenha como consequência um acréscimo temporário de trabalhadores. 

No entanto, não se espera que estes trabalhadores se fixem permanentemente no 

local, pelo que não são esperadas alterações ao nível da estrutura demográfica e do 

povoamento do concelho de Vagos e da freguesia de Sosa. 

 

Em termos da estrutura da atividade económica, estas ações vão gerar uma procura 

local de mão de obra no setor da construção civil que, embora de caráter 



 

Câmara Municipal de Vagos  22/05/2017 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-43

temporário, poderá ser importante. No entanto, este impacte depende da entidade 

responsável pela obra, nomeadamente dos empreiteiros e das suas políticas de 

recrutamento de pessoal. Face ao tipo e dimensão das obras a efetuar, é de prever 

o emprego de mão de obra local. A análise das atividades económicas na sub-região 

do Baixo Vouga permitiu concluir que o setor da construção civil tem uma expressão 

relevante na economia local, o que à partida indica a existência local de mão de 

obra qualificada neste ramo de atividade. Haverá, assim, um contributo para 

atenuar os níveis de desemprego. 

 

Espera-se que o efeito na criação de emprego se traduza num impacte positivo, 

certo, direto, temporário, reversível, de magnitude reduzida e escala regional. Dado 

que se prevê a mobilização de um volume de mão de obra de cerca de 30 postos de 

trabalho diretos, este impacte será de baixa significância. 

 

Por outro lado, a fase de construção induzirá alguns impactes na estrutura 

socioeconómica local, devido ao aumento da procura das atividades económicas nos 

setores do comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, comunicação, 

abastecimento, transporte, bens e produtos, etc.). 

 

O investimento de cerca de 2,4 milhões de Euros na obra representa uma média 

mensal de cerca de 200.000 Euros, valor importante que se traduz na indução de 

efeitos multiplicadores na economia regional e local. Trata-se de um impacte 

positivo, de magnitude moderada, direto/ indireto, certo, regional e temporário. 

Tendo em conta a dimensão do investimento, o impacte será de média significância.  

 

No que respeita às atividades económicas na envolvente, não se espera que as ações 

do projeto provoquem qualquer alteração no seu normal funcionamento, pelo que os 

impactes serão nulos. 

 

Haverá ainda a perturbação das atividades desportivas no campo de futebol e no 

atravessamento da área para acesso a propriedades localizadas a este da A17. Trata-

se de um impacte negativo, direto, de magnitude moderada, certo, permanente, 

irreversível e local. Atendendo à escassa utilização e curta duração desta 

perturbação no modo de vida imposto por estas ações, considera-se que o impacte 

será de baixa significância. 

 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras 

As ações de preparação do terreno traduzem-se na perda de atividade económica, 

designadamente dos rendimentos provenientes da agricultura e floresta. No 

entanto, trata-se de uma atividade complementar de outras fontes de rendimento, 

pelo que se traduzirá num impacte negativo, indireto, de magnitude reduzida, 
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certo, permanente, irreversível e local. Atendendo aos baixos valores de rendimento 

afetados, considera-se que o impacte é de baixa significância. 

 

 Transporte de pessoas e materiais 

As obras e a circulação de veículos poderão contribuir com impactes negativos, 

pelas potenciais incidências na qualidade do ar e ruído ambiente, afetando a 

qualidade de vida das populações na envolvente direta do projeto, como referido 

nos pontos anteriores do presente capítulo. O impacte deverá ser negativo mas 

considera-se que é de baixa significância, uma vez que se trata de um efeito 

temporário.  

 

Fase de funcionamento 

 Funcionamento do PESPB 

A esta fase estão associados impactes positivos na fixação da população, em virtude 

da criação de postos de trabalho locais gerados pelo projeto, que contribuirão para 

estabilizar a população de Sosa e do concelho de Vagos. 

 

Por outro lado, o funcionamento do projeto contribuirá para a melhoria das 

condições de vida das populações, uma vez que poderá induzir a localização de 

serviços qualificados na freguesia de Sosa. 

 

O impacte ao nível do povoamento, entendido não apenas como a forma de 

distribuição da população no território, mas também no que diz respeito à 

hierarquia urbana ou novas centralidades de caráter concelhio, está também 

associado às atividades socioeconómicas e funções urbanas que o projeto gerará, as 

quais contribuirão não só para a fixação da população residente, como também para 

o acréscimo da importância do concelho de Vagos no contexto da hierarquia 

regional. 

 

A criação permanente de 1.600 postos de trabalho corresponderá a uma massa 

salarial anual de 24 milhões de Euros, admitindo um valor médio anual de 

15.000 Euros por trabalhador. 

 

Há ainda a acrescentar o emprego de mão de obra especializada nos serviços de 

manutenção de caráter imprevisível, impossíveis de quantificar. O funcionamento 

das empresas e instituições implicará também o aumento dos níveis de despesa com 

prestadores de serviços e indústrias localizadas na região.  

 

Para além dos postos de trabalho criados direta e localmente pelo projeto, há que 

considerar as atividades económicas induzidas pela mesma, nomeadamente de 

construção civil, comércio e restauração e serviços de apoio (financeiros, 

comunicação, abastecimento, etc.). Para além do consequente acréscimo do peso 

do setor secundário e terciário que o projeto inevitavelmente provocará, facto 
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importante em termos de estrutura produtiva local, espera-se uma qualificação do 

comércio e serviços atualmente prestados localmente. Assim, o projeto poderá ter 

repercussões importantes na qualificação da atividade económica em toda a sub-

região do Baixo Vouga. 

 

Há ainda que considerar que o reforço e diversificação do produto industrial local e 

regional serão também uma consequência positiva deste projeto.  

 

Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao 

rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com 

os funcionários e atividades associadas ao funcionamento das empresas a instalar, 

que incidirá sobre diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; 

pela aquisição de bens e serviços e das sucessivas transações económicas, devido ao 

rendimento; e pela atividade económica em geral, devido aos níveis de consumo. 

 

Finalmente, o sistema económico local beneficiará com as taxas e impostos 

arrecadados através do Município de Vagos. 

 

Apesar da dimensão deste impacte ser de difícil quantificação, a sua importância 

terá uma dimensão muito superior aos postos de trabalho criados, que remete 

mesmo para o reforço do peso global da sub-região do Baixo Vouga, enquanto polo 

qualificado e competitivo no espaço nacional, facto que ultrapassa em muito a mera 

contabilidade dos efeitos económicos diretos. 

 

Trata-se, assim, de um impacte positivo, direto e indireto, de magnitude elevada, 

certo, permanente, irreversível e regional. Dado o reforço do rendimento à escala 

supra municipal e o aproveitamento do potencial industrial e de serviços, considera-

se que o impacte será de média significância. 

 

O impacte sobre a qualidade de vida das populações na envolvente encontra-se 

analisado nos capítulos relativos à qualidade do ar, ambiente sonoro e tráfego. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto traduz-se na melhoria global das condições sociais e 

económicas na sua área de influência pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Os 

impactes identificados na socioeconomia apresentam a seguinte significância: 
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Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

 Instalação e utilização do estaleiro 

 Construção das infraestruturas 
Positivo de média significância  

 Movimentos de terras 
Negativo de baixa significância  Limpeza do terreno/ desarborização 

 Transporte de pessoas e materiais 

Fase de funcionamento:  

- Funcionamento do PESPB Positivo de média significância 

 

 

5.11. Rede viária e tráfego 
 

5.11.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Transporte de pessoas e materiais 

Na fase de construção, os maiores volumes de tráfego deverão estar associados às 

movimentações de terras. Embora se desconheçam a origem e destino das terras, o 

trajeto dos camiões deverá privilegiar a autoestrada A17. 

 

Quadro 5.11 – Previsão do volume de tráfego nas vias envolventes. 

 Volume de tráfego estimado 
(uvl / hora) 

Capacidade teórica  
(DGTT; HMSO) 

A17 851 + 120 = 971 6.000 

EM333 329 + 120 = 449 6.000 

EM585 294 + 120 = 414 2.400 

 

Verifica-se que o acréscimo estimado é reduzido e mantém estas vias afastadas da 

sua capacidade máxima teórica. 

 

Considera-se, assim, que o impacte é negativo, direto, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, reversível e regional. A sua significância é considerada baixa, 

uma vez que o projeto não põe em causa a capacidade das vias. 

 

Fase de funcionamento 

 Transporte de pessoas e bens 

Decorrente da atividade das empresas a instalar estima-se que no seu pleno 

funcionamento o PESPB gerará um tráfego de 150 uvl/h (ver ponto 3.4 do 

Capítulo 3).  

 

Admitindo uma manutenção dos atuais volumes de tráfego e que todo o tráfego 

gerado circularia em simultâneo pelas mesmas vias, os volumes esperados seriam os 

representados no Quadro 5.12. 

 



 

Câmara Municipal de Vagos  22/05/2017 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-47

Quadro 5.12 – Previsão do volume de tráfego nas vias envolventes na fase de funcionamento. 

 Volume de tráfego estimado 
(uvl / hora) 

Capacidade teórica  
(DGTT; HMSO) 

A17 851 + 150 = 1.001 6.000 

EM333 329 + 150 = 479 6.000 

EM585 294 + 150 = 444 2.400 

 

Verifica-se que o acréscimo estimado mantém estas vias muito afastadas da sua 

capacidade teórica. O contributo do funcionamento do PESPB corresponde a um 

aumento de cerca de 10% a 30% do tráfego em circulação. Por outro lado, o 

funcionamento do PESPB acarreta um potencial incremento da utilização de meios 

de transporte individual, face à fraca oferta de transporte coletivo e ausência de 

vias cicláveis. 

 

Considera-se, assim, que o impacte é negativo, direto, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, reversível e regional. A sua significância é considerada baixa, 

uma vez que o projeto, apesar de aumentar os movimentos nas vias de acesso, não 

põe em causa a capacidade da via. 

 

5.11.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o funcionamento do projeto não origina perturbações nos fluxos de 

tráfego, pelo que é cumprido o objetivo ambiental. Em resumo, os impactes 

identificados para o tráfego apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Transporte de pessoas e materiais Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Transporte de pessoas e bens Negativo de baixa significância 

 

5.11.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

‐ Encontrar formas de evitar a utilização do automóvel individual para o acesso 

quotidiano ao PESPB, devendo ser estudada a possibilidade de alterar os circuitos 

e os horários da rede de transportes coletivos, por forma a ligar o PESPB às 

principais áreas residenciais. 

‐ Promover a mobilidade ciclável, designadamente articulando o PESPB com as vias 

da envolvente e ligação a Sosa e Vagos, criando equipamentos de apoio e 

parqueamento. 
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5.12. Património arqueológico 
 

5.12.1. Descrição e caracterização dos impactes 

 

Fase de construção 

 Limpeza do terreno/ desarborização 

 Movimentos de terras  

 Instalação e utilização do estaleiro  

 Construção das infraestruturas 

Na área de estudo e envolvente não são conhecidos vestígios arqueológicos e 

arquitetónicos anteriores ao Séc. XVII, nem foram detetados contextos ocupacionais 

humanos com valor patrimonial elevado. 

 

Contudo, trata-se de um espaço ocupado desde o século XI, tal como sugerido na 

recolha bibliográfica e existe na proximidade o topónimo de “Ermidas”, que poderá 

indiciar a existência de uma pequena capela. Por outro lado, a observação do solo 

foi nula, devido à existência de densa vegetação arbustiva e arbórea. Assim, 

preconiza-se que a fase de construção do projeto deverá ser alvo de 

acompanhamento arqueológico, por um arqueólogo creditado pela tutela (DGPC), 

nomeadamente todos os trabalhos de desmatação e revolvimento de terras 

(escavação e aterro).  

 

Desta forma o acompanhamento arqueológico pretende acautelar a afetação de 

eventuais vestígios arqueológicos, que sejam detetados. 

 

Do observado, considera-se que o impacte decorrente da implementação do projeto 

é negligenciável, desde que implementadas as medidas de minimização previstas. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

A construção do PESPB não interfere com elementos patrimoniais de elevado valor. 

No entanto, é recomendada a implementação de medidas de minimização por forma 

a permitir cumprir o objetivo ambiental. Os impactes identificados apresentam a 

seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desarborização 

- Movimentos de terras 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção das infraestruturas 

Negligenciável 
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5.12.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

‐ Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico 

rigoroso e efetivo de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao 

nível do solo/ subsolo, bem como das fases de intervenção antecedentes e/ou 

coincidentes com a desarborização e limpeza de qualquer coberto vegetal, de 

forma a permitir a leitura abrangente e precisa da área alvo a ser 

intervencionada pela obra. 

‐ No caso de serem descobertos vestígios arqueológicos durante os trabalhos, as 

movimentações de terras devem ser suspensas de imediato e o mesmo 

comunicado à Tutela e ao dono de obra, para serem tomadas as necessárias 

medidas de minimização. 

‐ A realização de quaisquer trabalhos arqueológicos carece de autorização prévia 

da Tutela e só podem ser efetuados por arqueólogo habilitado para o efeito. 

 

 

5.13. Síntese dos impactes 
 

No Quadro 5.13 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto. 
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Quadro 5.13 – Síntese dos impactes. 

Fatores 
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Fase de construção             

Limpeza do terreno/ desarborização             

Movimentos de terras         ?    

Instalação e utilização do estaleiro             

Construção das infraestruturas             

Transporte de pessoas e materiais             

Fase de funcionamento             

Presença física das infraestruturas             

Funcionamento do PESPB     ?  ?      

Transporte de pessoas e bens     ?        
 
Impacte: 
 nulo:  
 negligenciável:  
 
 negativo de baixa significância:  negativo de média significância:  negativo de elevada significância:  negativo indeterminado: ? 
 positivo de baixa significância:   positivo de média significância:    positivo de elevada significância:    positivo indeterminado: ? 
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6 Monitorização e medidas de  
gestão ambiental 

 

 

6.1. Plano geral de monitorização 
 

Os planos de monitorização permitem determinar de forma sistemática a eficácia 

das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso se justifique, a 

adoção de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Assim, são propostos planos de monitorização a implementar na fase de 

funcionamento para os fatores Ambiente Sonoro e Recursos Hídricos. 

 

Ambiente Sonoro 

- Objetivos:  

- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) com os verificados após a execução do projeto.  

- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA. 

- Avaliar a conformidade do projeto com os critérios estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro. 

- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas 
adicionais de redução de ruído e identificar essas medidas.  

- Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local 
em causa imediatamente após a reclamação. Esse local deverá ser incluído no 
conjunto dos pontos a monitorizar. 

- Parâmetros a monitorizar: LAeq em dB(A) e espectro em terço de oitavas. Deverá 
ser analisado o cumprimento do critério da exposição máxima e do critério de 
incomodidade. 

- Locais de monitorização: Os recetores sensíveis estudados no EIA e que 
correspondem aos pontos RS1, RS2 e RS3 (ver Figura 6.1). Caso haja reclamações, 
esses pontos devem também ser monitorizados. 

- Técnica e métodos de amostragem: Os trabalhos deverão ser efetuados de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (RGR) e com as 
especificações constantes das normas NP ISO 1996:2011 (partes 1 e 2) e  
ISO 9613-2:1996. 

- Frequência da amostragem: A amostragem deve ocorrer assim que estejam 
ocupados qualquer uma das parcelas 5, 6, 22 e 23 e anualmente, nos anos 
seguintes, por forma a verificar o cumprimento dos limites legais. 

- Relatório de monitorização: Os resultados obtidos serão apresentados em 
relatórios periódicos para cada uma das campanhas efetuadas. Nos anos 
subsequentes deverá ser seguida uma metodologia idêntica àquela, com 



 

Câmara Municipal de Vagos 22/05/2017 Monitorização e medidas de gestão ambiental 

 

6-2

salvaguarda da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela 
evolução da situação. Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro, e as orientações técnicas publicadas no 
documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de 
Obra e Fase de Exploração”, de novembro de 2009 e disponível no portal da APA. 

 

 

Figura 6.1 – Recetores sensíveis na envolvente da área do projeto. 

 

Recursos hídricos  

- Objetivos:  

- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) com os verificados após a execução do projeto.  

- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA. 

- Verificar a conformidade com os critérios de avaliação da qualidade das águas 
destinadas à rega (todos os pontos de monitorização) e com os objetivos 
ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (pontos de 
monitorização AS1 e AS2), constantes no Anexo XVI e no Anexo XXI 
respetivamente do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas 
adicionais de proteção dos recursos hídricos e identificar essas medidas.  
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- Em situações de reclamação, devem ser efetuadas recolha de amostras de 
água no local em causa imediatamente após a reclamação. Esse local deverá 
ser incluído no conjunto dos pontos a monitorizar. 

- Parâmetros a monitorizar:  

- pH, condutividade, oxigénio dissolvido, alumínio, cloretos, chumbo, cádmio, 
crómio, cobre, manganês, níquel, zinco, sulfatos, arsénio, cianetos, fósforo, 
nitratos, azoto amoniacal, sólidos suspensos totais, hidrocarbonetos 
aromáticos polinucleares, CBO5, CQO, coliformes totais, coliformes fecais. 

- Estado da rede de drenagem das águas pluviais construída e eficiência do 
escoamento. 

- Locais de monitorização: poço existente (P2); dois pontos localizados na rede de 
drenagem de águas pluviais (AS1 e AS2), antes das duas passagens hidráulicas 
existentes sob a autoestrada A17 (ver Figura 6.2).  

- Técnica e métodos de amostragem: de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98. 

- Frequência das amostragens: duas vezes por ano, uma imediatamente após as 
primeiras chuvas e outra durante o período húmido (dezembro a março). 

- Relatório de monitorização: Os resultados obtidos serão apresentados em 
relatórios periódicos para cada uma das campanhas efetuadas. Nos anos 
subsequentes deverá ser seguida uma metodologia idêntica àquela, com 
salvaguarda da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela 
evolução da situação. Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro.  

 

 

Figura 6.2 – Localização dos pontos de monitorização da qualidade dos recursos hídricos. 
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6.2. Recomendações e medidas de minimização e de gestão ambiental 
 

Durante a fase de construção e funcionamento do PESPB deverão ser implementadas 

todas as medidas de minimização e recomendações conforme apresentado nos 

Quadros 6.1 e 6.2. 

 

Quadro 6.1 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Planeamento - Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza e a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, nomeadamente trajetos e implicações 

acústicas. 

- Antes do início da obra, deverá ser comunicado à entidade competente (ICNF) o abate dos 

sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

- Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de 

atividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 08h00 às 

20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis. 

- Definir uma área de trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos 

circundantes, e limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a 

sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração. 

- A desmatação deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada nas áreas 

estritamente necessárias. Sempre que possível deverão ser salvaguardados os exemplares 

arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

- Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e efetivo 

de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do solo/ subsolo, bem 

como das fases de intervenção antecedentes e/ou coincidentes com a desarborização e 

limpeza de qualquer coberto vegetal, de forma a permitir a leitura abrangente e precisa da 

área alvo a ser intervencionada pela obra. 

- A realização de quaisquer trabalhos arqueológicos carece de autorização prévia da Tutela e 

só podem ser efetuados por arqueólogo habilitado para o efeito. 

Movimentos de 
terras 

- No caso de serem descobertos vestígios arqueológicos durante os trabalhos, as 

movimentações de terras devem ser suspensas de imediato e o mesmo comunicado à Tutela 

e ao dono de obra, para serem tomadas as necessárias medidas de minimização. 

- Deve ser preservado e recuperado o poço designado P2, localizado na área verde (ver Carta 5 

no Anexo I), uma vez que este constituirá um ponto de monitorização da qualidade dos 

recursos hídricos na fase de funcionamento do projeto. 

- Os sobreiros e carvalhos, de porte arbóreo e arbustivo, que ocorrem essencialmente na orla 

dos caminhos, deverão ser mantidos sempre que não perturbem a execução da obra e o 

funcionamento do projeto. 

- Quando for necessária a remoção de sobreiros e carvalhos para e execução da obra, deverá 

ser equacionada a sua transplantação para a área afeta à área verde. 

- Devem ser mantidas todas as árvores que não perturbem a execução da obra. 

- Os trabalhos que envolvam a movimentação de terras deverão ser executados nos períodos 

de menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte de partículas sólidas.  

- Antes dos trabalhos de escavação, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, com altura máxima de 3 m, para posteriormente ser utilizada na 

recuperação paisagística. 

- As ações de desarborização, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- Nas áreas das parcelas, que não serão intervencionados na fase de construção, deve-se 

manter sempre que possível o coberto vegetal existente com exceção das espécies invasoras, 

para as quais é proposta a implementação de um plano de controlo. 

- Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade, durante a execução dos movimentos de 

terra, devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e 

evitar o respetivo deslizamento.  

- A terra vegetal resultante da decapagem da área afeta às obras deverá ser utilizada no 

recobrimento de todos os taludes criados. 

- Todos os taludes finais deverão adotar inclinações que garantam a sua estabilidade, a 

fixação da terra vegetal de cobertura e facilitem o recobrimento vegetal. 

- Sempre que possível, os materiais provenientes das escavações devem ser utilizados como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes. 

- As terras de empréstimo não devem ser provenientes de áreas condicionadas ou de áreas 

sensíveis. 

- Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos 

pesados afetos à construção. 

- A área de vazadouro das terras sobrantes não deve localizar-se em: terrenos situados em 

linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de 

infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de água; áreas classificadas da 

RAN ou da REN; áreas classificadas para a conservação da natureza; outras áreas onde as 

operações de movimentação de terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas 

por lei; locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista 

paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou 

turísticas; zonas de proteção do património. 

- Deverá ser minimizado o período de tempo entre a remoção do solo e a construção, por 

forma a evitar a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e chuva), evitando os 

fenómenos de erosão e de lixiviação.  

- Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por forma a controlar 

a emissão de poeiras para a atmosfera. 

- A circulação de veículos e maquinaria afeta à obra deve ser realizada através de caminhos 

assinalados.  

- A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada, para evitar a geração de 

poeiras. 

Funcionamento 
do estaleiro 

- Na área de estaleiro devem ser disponibilizados WC químicos ou instalada uma fossa 

estanque, e ser assegurado o destino final adequado para os efluentes, de acordo com a 

legislação em vigor. 

- A Entidade Executante deve fazer prova do encaminhamento a destino final adequado das 

águas residuais domésticas. 

- As áreas de depósito deverão ser instaladas em locais pouco visíveis e de baixa sensibilidade 

visual e deverão ser objeto de uma adequada recuperação paisagística, após o término das 

obras, assegurando a reposição da situação inicial. 

- Os acessos à obra e ao estaleiro deverão ser mantidos limpos, bem como os pneus de 

máquinas e veículos associados à obra. 

- A área de estaleiro deverá ser vedada. 

- A zona de armazenamento de substâncias poluentes deve ser drenada para uma bacia de 

retenção impermeabilizada, de forma a evitar os derrames acidentais de óleos, combustíveis 

ou outros produtos perigosos.  

- Na área de estaleiro deverão estar disponíveis materiais absorventes para conter eventuais 

derrames de óleos e combustíveis. 

- Deverão ser definidos, na área do estaleiro, locais específicos para o armazenamento 

temporário dos resíduos, procedendo-se posteriormente à sua expedição para destino final 

adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

Atividades de 
construção 

- Recomenda-se que sejam estabelecidos trajetos para a circulação dos veículos afetos à 

empreitada. 

- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá 

ser removida e enviada para destino final adequado. 

- Evitar a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento superficial das águas, 

devendo, para isso, ser garantida a sua correta limpeza. 

- Sempre que necessário, devem ser criadas zonas de retenção para evitar o arraste de inertes 

para fora da área do projeto. 

- Deve ser assegurada a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

- Assegurar a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

- A Entidade Executante deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência 

sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

- Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído. 

- Os camiões de transporte deverão circular sempre com a carga devidamente protegida por 

uma lona. 

Gestão de 
resíduos 

- A Entidade Executante deverá apresentar, antes do início da obra, um Plano de Gestão de 

Resíduos, por forma a garantir o correto armazenamento e destino final adequado dos 

resíduos produzidos, privilegiando, sempre que possível, a sua valorização. Este Plano deverá 

apresentar a identificação e classificação dos resíduos, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos, e a definição das responsabilidades de gestão. 

- A biomassa vegetal e outros resíduos silvícolas resultantes da desmatação/ desarborização 

do terreno devem ser encaminhados para valorização. 

- É expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto. 

- A Entidade Executante deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino 

adequado.  

- Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e os 

respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

- Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

- Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames. 

- Todos os resíduos lixiviáveis devem ser armazenados um contentor estanque e em local 

coberto para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

Área verde, 
limpeza e 
recuperação 

- Recomenda-se que a criação da área verde se processe tão cedo quanto possível, de forma a 

poder integrar visualmente o PESPB. 

- Proceder à remoção das espécies invasoras existentes, devendo ser elaborado e 

implementado um plano de controlo das invasoras para a totalidade da área do projeto 

extensível à Parcela A do PES. 

- No final da obra, nos terrenos temporariamente ocupados (áreas afetas ao estaleiro, áreas 

de depósito, etc.) deverão ser recolhidos todos os materiais e resíduos e os solos deverão ser 

alvo de escarificação, por forma a assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das 

condições naturais de infiltração. 

 

Quadro 6.2 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do projeto. 

Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Manutenção da 
área verde 

- Manter, valorizar e preservar a área verde, dado constituir a principal zona de recarga 

aquífera.  

- Evitar o uso de pesticidas e herbicidas nas atividades de manutenção da área verde. 

- Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas. 

- Implementação de um plano de controlo de invasoras, que abranja a área do projeto e se 

possível que abranja a parcela A do PES. 
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Ações Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Gestão de 
efluentes e 
drenagem 

- Deverá ser implementado um plano de monitorização dos recursos hídricos na área do 

projeto. 

- Deverá ser garantida a correta limpeza das zonas preferenciais do escoamento, devendo ser 

realizada uma visita a estes locais sempre que ocorrer precipitação intensa, de modo a 

proceder à imediata limpeza de qualquer obstáculo ao escoamento. 

- Promover a ligação da parcela 1 à rede pública de drenagem de águas residuais, assim que 

esta se encontre operacional, e desativar a fossa estanque atualmente existente. 

- Caso venham a ser instalados no interior das parcelas sistemas de pré-tratamento das águas 

residuais, estes devem garantir a proteção da qualidade dos recursos hídricos e dos solos. 

- Deverá ser promovida a recolha das águas pluviais das coberturas dos edifícios para posterior 

utilização nas redes prediais de água não potável. 

- Promover sistemas de tratamento adequados nas redes de drenagem de águas pluviais dos 

parques de estacionamento no interior das parcelas, onde se preveja que a qualidade da 

água se degrada, em resultado da atividade desenvolvida. 

- Deverá ser proibida a rejeição de efluentes domésticos ou industriais no solo e nas linhas de 

água. 

Gestão de 
poluentes 

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área, 

devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas apropriadas, ou totalmente 

removidos e transportados para local apropriado. 

- Deverá ser garantido que o manuseamento de substâncias químicas é efetuado em locais 

impermeabilizados e com bacias de retenção. 

- As atividades que se pretendam instalar deverão cumprir os limites de emissão de poluentes 

gasosos para a atmosfera definidos na legislação nacional. 

Gestão de 
resíduos 

- Todas as empresas a instalar na área do projeto devem respeitar as boas práticas de gestão 

de resíduos, consoante a sua tipologia, promovendo a reciclagem e valorização dos mesmos. 

Gestão do 
ambiente 
sonoro 

- As empresas a instalar no PESPB deverão, em termos de ruído emitido para o exterior das 

instalações, cumprir o disposto no Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

relativo ao exercício de atividades ruidosas de caráter permanente. 

- Deve ser dada particular atenção às características das empresas a instalar nas parcelas 6, 

22 e 23, por forma a evitar a ocorrência de situações de incomodidade junto dos recetores 

sensíveis R2 e R3, localizados na povoação de Fontão. 

- Se houver a possibilidade de agrupar as parcelas 6, 7 e 8 numa só parcela, o acesso à parcela 

deve ser realizado através da via A. 

- Implementação de um plano de monitorização do ambiente sonoro, que acompanhe a 

evolução dos níveis sonoros nos recetores sensíveis mais próximos do projeto. 

Tráfego e 
mobilidade 

- Encontrar formas de evitar a utilização do automóvel individual para o acesso quotidiano ao 

PESPB, devendo ser estudada a possibilidade de alterar os circuitos e os horários da rede de 

transportes coletivos, por forma a ligar o PESPB às principais áreas residenciais. 

- Promover a mobilidade ciclável, designadamente articulando o PESPB com as vias da 

envolvente e ligação a Sosa e Vagos, criando equipamentos de apoio e parqueamento. 

 

 

Para a fase de construção, e de acordo com os impactes a ocorrer nesta fase, 

preconiza-se o Acompanhamento Ambiental da Obra, cujo objetivo consiste em 

verificar e controlar a implementação correta das medidas de minimização 

propostas no EIA e resultantes do processo da Avaliação de Impacte Ambiental. 

Simultaneamente, a equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra auxiliará o 

proponente e demais intervenientes na concretização das medidas e na prevenção e 

resolução de questões ambientais inesperadas que possam surgir no decorrer da 

construção.  
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A Entidade Executante deverá garantir o correto desempenho ambiental através do 

total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e ainda adotando 

políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua das atividades a 

realizar.  

 

Na prática, este desempenho traduz-se na adoção de boas práticas de gestão 

ambiental, designadamente: 

- Fomento, junto de todos os colaboradores e a todos os níveis da hierarquia na 

obra, de um sentido de responsabilidade pelo ambiente. 

- Explicitação dos impactes ambientais de quaisquer novas atividades a 

desenvolver na obra. 

- Avaliação e fiscalização do impacte das atividades em curso no ambiente local e 

dos impactes significativos dessas atividades sobre o ambiente em geral. 

- Definição e execução das medidas necessárias para evitar ou eliminar a poluição 

ou, quando tal não seja possível, para reduzir ao mínimo as emissões de 

poluentes, a produção de resíduos e a conservação dos recursos, recorrendo a 

tecnologias menos poluentes. 

- Definição e execução de medidas para evitar gastos não controlados de energia e 

outros materiais. 

- Estabelecimento e aplicação de processos de fiscalização para controlar o 

cumprimento da Política Ambiental e, sempre que esses processos exijam 

medições e ensaios, o estabelecimento e atualização de registos de resultados. 

- Estabelecimento e atualização de processos e ações a desenvolver em caso de 

deteção de uma situação de não cumprimento da Política, objetivos ou metas em 

matéria de ambiente. 

- Garantia da cooperação com as autoridades públicas, no sentido de estabelecer e 

atualizar processos de emergência destinados a minimizar o impacte de 

quaisquer descargas involuntárias no ambiente que possam, apesar de tudo, 

ocorrer. 

- Divulgação ao público da informação necessária que lhe permita compreender o 

impacte no ambiente decorrente das atividades na obra e estabelecimento de um 

diálogo aberto com o público. 

- Definição de medidas que garantam que todos os subcontratados que trabalham 

na obra praticam as mesmas normas de ambiente que se aplicam à Entidade 

Executante. 
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7 Conclusões 
 

 

O Parque Empresarial de Soza - Parcela B apresenta importantes efeitos positivos na 

socioeconomia local e regional, tanto na fase de construção como de 

funcionamento, por representar um reforço significativo do rendimento à escala 

supra municipal e o aproveitamento do potencial industrial e de serviços.  

 

O projeto apresenta prováveis efeitos negativos de média significância sobre: 

‐ O solo, motivado pela ocupação de solo com aptidão agrícola. 

‐ O ambiente sonoro, por existir a possibilidade de ocorrerem situações de 

incomodidade junto dos recetores sensíveis mais próximos durante a fase de 

funcionamento. 

 

O impacte no ambiente sonoro é passível de controlo durante a fase de 

funcionamento das unidades industriais, através da implementação de medidas de 

mitigação. 

 

Dada a natureza do projeto, não existe nesta fase informação detalhada sobre 

algumas das suas ações, razão pela qual a significância dos impactes nos resíduos 

(fase de construção), na qualidade do ar e no solo (na fase de funcionamento) é 

indeterminada. 

 

Os restantes meios recetores sofrem impactes ambientais negativos de baixa 

significância.  

 

Para mitigar os impactes são apresentadas medidas de minimização a implementar 

nas fases de construção e funcionamento do projeto. É ainda proposta a elaboração 

e implementação na fase de construção e funcionamento de um plano de controlo 

de espécies invasoras. Na fase de funcionamento é também proposta a 

implementação de planos de monitorização para os fatores ambiente sonoro e 

recursos hídricos. 
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‐ Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) – http://snirh.pt/ 

http://www.icn.pt/sipnat
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/InfraestruturasRodoviarias/RedeRodoviaria/Pa
https://www.ipma.pt/pt/
http://www.patrimoniocultural.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.monumentos.pt
http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm
http://snirh.pt/

