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1. Introdução 

1.1.  Identificação do projeto e fase do projeto 

O presente documento refere-se ao Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projeto 

de ampliação da Zona Industrial de Campia (ZIC) na fase de execução, localizada na freguesia de 

Campia, promovido pelo município de Vouzela. 

 

1.2.  Identificação do proponente, entidade licenciadora e autoridade de AIA 

A entidade licenciadora e promotora simultaneamente é o Município de Vouzela. A Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-

C), nos termos da alínea nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

 

1.3. Enquadramento legal 

A obrigatoriedade da realização desta AIA, é decorrente do Decreto-lei n.º151-B/2013 de 31 de 

Outubro, que na alínea a) do nº10 – Projetos e Infraestruturas, do Anexo II, relativo a projetos de 

Localizada na freguesia de Campia, a ampliação da ZIC, resulta da necessidade de melhorar as suas 

condições, de forma a estimular a atividade empresarial do concelho, aproveitando o potencial da 

mesma, tendo em conta a sua localização, nas proximidades da A25, uma das principais vias de 

entrada e saída de bens em Portugal. 

A atual ZIC tem uma área de 33 ha, estando previsto a ampliação de 13 ha numa primeira fase, e 

numa segunda fase um aumento de 46 ha. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é elaborado de acordo com as exigências da 

legislação de impacte ambiental em vigor, correspondente ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31

 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de

 agosto, e da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que define os requisitos e normas 

técnicas para a elaboração dos estudos. 



8 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

A ZIC tem neste momento 33 ha e será ampliada em 13 ha numa primeira fase, perfazendo um total 

de 46 ha, estando obrigada a realização da AIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º15-B/2013. 

 

1.4. Identificação dos responsáveis pela elaboração e período do EIA 

O presente estudo foi elaborado pela empresa Macromia, Lda. 

A realização do estudo iniciou-se em Março de 2017, tendo sido finalizado em Maio de 2018. 

 

1.5. Metodologia e estrutura do EIA 

 Clima 

 Geologia e geomorfologia 

 Recursos hídricos superficiais  

 Recursos hídricos subterrâneos 

 Qualidade do ar 

loteamento, parques industriais e plataformas logísticas, é indicado que parques industriais com mais 

de 20 ha estão sujeitos a AIA. Como se trata de uma ampliação de uma estrutura já existente,

 enquadra-se também na alínea b.ii) do n.º4 do art.º 1º , referindo que a ampliação de projetos

 enquadrados no Anexo II, estão sujeitos a AIA, quando a alteração corresponde a um aumento 

igual ou superior a 20% da capacidade instalada.  

A metodologia geral adotada para o relatório do EIA baseou-se na legislação em vigor, tendo 

sido realizado o estudo sequencialmente nas seguintes fases: 

Na primeira fase é realizada a descrição do ambiente afeto ao projeto, para isso é realizada pesquisa 

de informação diversa e trabalho de campo, de forma a caraterizar da melhor forma a situação de 

referência dos vários descritores definidos. Os descritores escolhidos para a caraterização da 

situação de referência, são os seguintes: 
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 Sistemas ecológicos 

 Solos e usos do solo 

 Ordenamento do território 

 Socioeconomica 

 Património cultural 

Numa segunda fase é realizada a análise dos impactes previsíveis sobre os descritores referidos na 

fase da caraterização da situação de referência, quer para a fase de construção (ampliação), quer na 

fase de exploração. 

De uma forma simplificada o EIA está estruturado assim: 

1. Relatório síntese 

3. Descrição do projeto - com detalhes de projeto, nomeadamente localização de 

infraestruturas existentes; 

Seguidamente são definidas as medidas de minimização para os descritores afetados pelo projeto, 

de forma a minimizar os impactes negativos identificados. 

1. Introdução -nesta fase é apresentada o projeto, os objetivos e o proponente, os 

antecedentes e a metodologia utilizada; 

2. Objetivos e justificação do projeto – Explicação das razões da necessidade do projeto;

4. Caraterização do ambiente afeto (Situação de referência) - apresentação da situação 

de referência;

5. Avaliação de impactes - onde se procede à identificação, análise e avaliação dos 

impactes, para posterior definição de medidas minimizadoras/compensadoras;

6. Medidas de minimização e mitigação de impactes – são apresentadas medidas a 

serem aplicadas no projeto essenciais para minimizar ou mesmo mitigar os impactes 

do projeto;
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9. Bibliografia - onde se encontra toda a documentação consultada e utilizada para a 

realização deste estudo. 

2. Anexos – aqui são apresentados documentos de enorme importância para o estudo, mas que 

são demasiado extensos para estarem presentes no relatório síntese. 

3. Relatório não técnico – é um resumo do relatório síntese, apresentando a situação atual, 

impactes previstos e medidas de minimização de uma forma simplificada de forma a poder 

ser consultado pela maioria das pessoas. Este documento é realizado essencialmente para a 

consulta pública, que devido à sua simplificação permite a participação de um número maior 

de pessoas nessa fase essencial deste processo. 

 

7. Lacunas técnicas ou de conhecimento - onde são expostas todas as dificuldades 

encontradas na realização deste estudo;

8. Conclusões - resumo do projeto, com recomendações para a fase de exploração;  
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2. Objetivos e justificação do projeto 

2.1. Descrição dos objetivos e justificação do projeto 

 

2.2. Enquadramento do projeto e conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

existentes em vigor  

Este projeto é abrangido por vários instrumentos de gestão territorial, quer de âmbito nacional, quer 

municipal. De seguida são inumerados os instrumentos em causa: 

Âmbito nacional: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – este programa visa 

promover o desenvolvimento territorial de uma forma estratégica, estabelecendo as grandes opções 

com relevância para a organização do território nacional. 

- Plano Setorial Rede Natura (PSRN 2000) – aprovado pela resolução de concelho de ministros nº16-

H/2013, de 22 de Março, estabelece orientações para a gestão dos territórios de Rede Natura. 

 

 

O projeto a que se refere o presente EIA trata-se ampliação da Zona Industrial de Campia, através da 

construção de 59 ha de novo loteamento industrial, dividida em duas fases. A área em causa, já está 

prevista no Plano Diretor Municipal de Vouzela para este tipo de atividades.

Este investimento público visa aumentar o potencial de atração de capital no concelho, através da 

disponibilização de infraestruturas adequadas à atividade empresarial, estimulando assim a 

instalação de novas empresas no concelho. Sendo Vouzela um concelho de baixa densidade, é 

imperativo aproveitar todas as suas potencialidades para garantir um desenvolvimento sustentável. 

Neste caso, a localização da Zona Industrial de Campia é uma mais-valia para a instalação de novas 

empresas, resultante da sua proximidade a uma das mais importantes vias de comunicação do país, 

a A25, sendo garantido assim o escoamento e receção rápida de produtos. De um modo geral, este 

projeto é essencial para o desenvolvimento do concelho pela captação de investimento e produção 

de riqueza no território. 
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Âmbito Municipal: 

- Plano diretor municipal de Vouzela (PDMV) – Criado em 1994, teve a sua primeira e última revisão 

em 2012. 

A análise da conformidade do projeto relativamente aos diferentes instrumentos de gestão territorial 

é feita no descritor do presente relatório Ordenamento do Território. Desta análise, conclui-se a 

conformidade do projeto perante os diferentes instrumentos de gestão do território, com exceção 

da presença de uma linha de água presente na área de estudo, que está inserida na Reserva Ecológica 

Nacional (REN), sendo necessária por parte do promotor um pedido de autorização, de acordo com 

Artigo 20º do decreto-lei nº166/2008, que regulamenta a REN. 
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3. Enquadramento e descrição do projeto 
 

3.1. Localização espacial e administrativa do projeto 

O projeto em causa localiza-se na freguesia de Campia, concelho de Vouzela, sendo um dos 24 

concelhos pertencentes ao distrito de Viseu. Como se pode verificar nos mapas apresentados 

seguidamente. Administrativamente o projeto insere-se na NUT 2 – Centro e NUT 3 Dão-Lafões. 

 

Figura 1 - Localização nacional e regional do projeto 

No anexo 1, encontra-se o mapa da localização do projeto em pormenor. 

3.2. Áreas sensíveis 

O projeto não se encontra em áreas sensíveis, de acordo com o definido pelo Decreto-lei n.º151-

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, como se pode verificar na Figura 2. As áreas sensíveis mais próximas 

são o Parque Natural local Vouga-Caramulo (PNLVC) e o SIC de Cambarinho (PTCON0016). O PNLVC 

criado em 2015, foi o primeiro parque natural de âmbito local formado em Portugal, e está no limite 



14 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

 

Figura 2 - Áreas sensíveis próximas do projeto 

3.3. Descrição do projeto 

 

Este da área do projeto. O SIC de Cambarinho, inserido no PNLVC, sendo também reserva botânica 

desde 1971 através do decreto-de-lei nº364/71 de 25 de Agosto, encontra-se a uma distância de 

aproximadamente 1 Km da Zona Industrial. 

A Zona Industrial de Campia foi criada em 1992, apresentando atualmente uma área com cerca de 

33 ha, com a presença de 14 lotes. Com a ampliação prevista neste projeto, pretende-se instalar mais 

20 lotes na 1ª fase de ampliação, perfazendo um total de 34 lotes ao longo de uma área de 13 ha. No

 anexo 2 do presente relatório é apresentado as peças desenhadas com a representação da nova área

 a construir na Zona Industrial de Campia na 1ª fase, com as áreas correspondentes de cada lote. A

 área da 2ª ampliação, será de 46 ha com um total de 48 lotes. No anexo 3, é apresentado o projeto

 conjunto, já com os 48 lotes correspondentes à segunda ampliação. 
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Figura 3 - Aspeto geral da ZI Campia 

 

3.3.1.  Infraestruturas 

A ampliação da Zona Industrial de Campia contempla uma serie de infraestruturas a 

implementar para o correto funcionamento da mesma. De seguida são inumeradas as diversas 

estruturas a instalar: 

 Rede de abastecimento de água 

O abastecimento de água da zona de ampliação da ZI, pelo atual sistema de Campia, sendo que as 

novas áreas da ZI de Campia será abastecida pelo mesmo sistema. Esta rede de distribuição será 

constituída pela conduta, ramais de ligação, marcos de incêndio e restantes órgãos tais como válvulas 

de seccionamento. No anexo 4 do presente relatório, é apresentada as peças desenhadas da rede de 

abastecimento. 

 

 Saneamento e águas residuais 

A rede de saneamento de águas residuais será implementada ao longo do arruamento a criar e será 

interligada através de um intercetor que será conduzido à atual rede de drenagem de águas residuais 

da Zona Industrial de Campia. A rede será dotada de câmaras de visita, coletores, ramais de ligação 



16 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

e câmaras de ramal individualizados. No anexo 5 do presente relatório, é apresentada as peças 

desenhadas do sistema de saneamento e água residuais. 

 Rede de drenagem de águas pluviais 

A rede de drenagem de águas pluviais desenvolver-se-á igualmente ao longo do arruamento a criar 

e coletará as águas para linha de água existente junto da ER333-3. A rede será dotada de câmaras de 

visita, coletores, ramais de ligação e sumidouros com grelha. No anexo 6 do presente relatório, é 

apresentada as peças desenhadas da rede de drenagem de água pluviais. 

 Telecomunicações 

A rede de telecomunicações será assegurada a partir da rede atual, a qual será ampliada ao longo da 

ER333-3 por via aérea, sendo a rede distribuída no novo arruamento será subterrânea, dotado de 

câmaras de visita e tubagem. No anexo 7 do presente relatório, é apresentada as peças desenhadas 

da rede de telecomunicações. 

 

 Instalação elétrica  

De forma a satisfazer as necessidades de energia elétrica das futuras empresas prevê-se a extensão 

da rede atual ao longo da ER333-3, contemplando a instalação de um posto de transformação de 

potência adequada no início do novo arruamento a partir do qual se fará a fornecimento de energia 

elétrica e ainda a alimentação da rede de iluminação pública a criar. No anexo 8 do presente relatório, 

é apresentada as peças desenhadas da rede da instalação elétrica. 

 

 

3.3.2. Arruamentos 

 

Relativamente aos arruamentos, está previsto a criação de um arruamento servido a partir da ER333-

3, através da criação de uma interseção giratória (rotunda), desenvolvendo-se sobre o eixo SW-NE. 

O arruamento terá uma faixa de rodagem de 7,50 metros, dotado de duas vias com uma largura de 

3,75 metros, dotado de passeios com 2,00 metros de largura e lugares de estacionamento, com 

2,50 metros de largura. 
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3.4. Projetos complementares ou subsidiários 

Como projeto complementar, de forma a melhorar o acesso à nova área da ZI, a ER333-3 será 

beneficiada entre a interseção giratória, junto à atual zona industrial de Campia e o acesso à nova 

área da ZIC, numa extensão de cerca de 900 metros. A intervenção visa a readaptação do perfil 

transversal da via e a correção de algumas curvas. Nestes termos, os trabalhos a realizar incluem 

terraplenagem, drenagem, através da introdução de alguns órgãos superficiais e subterrâneos, 

pavimentação e equipamentos de sinalização e segurança. 

3.5. Efluentes, resíduos e emissões 

Durante a execução do projeto de ampliação da Zona Industrial de Campia serão produzidos 

efluentes, resíduos e emissões, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

 

3.5.1. Fase de construção 

Águas residuais - Relativamente aos efluentes na fase de construção serão criadas águas residuais 

de origem doméstica geradas nos estaleiros de apoio da obra, bem como águas residuais de origem 

pluvial. 

Ruído – Emissões de ruido produzidos pela circulação dos veículos e funcionamento de máquinas e 

equipamentos. 

 

Resíduos – Durante a fase de construção do projeto é previsto produzir-se os resíduos apresentados 

na Tabela 1. 

 Poeiras, originadas, quer pelo movimento de viaturas, quer pela movimentação de terras;

  Gases gerados por combustão de motores de viaturas e equipamentos;

 Matéria particulada resultante do manuseamento da pedra. 

Poluentes atmosféricos – Quanto aos poluentes atmosféricos, durante a fase de construção são 

gerados os seguintes:
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Tabela 1 - Estimativa dos resíduos a utilizar na fase de construção 

Código LER Descrição 

120113 Resíduos de soldadura 

130113 Outros óleos hidráulicos 

130205* Óleos usados – motor / transmissão / Lubrificação 

130208* Óleos usados 

130507* Águas oleosas 

150101 Embalagens de papel e cartão 

150102 Embalagens de plástico 

150103 Embalagens de madeira 

150104 Embalagens de metal  

150105 
Embalagens compósitas  

150106 Mistura de embalagens 

150202* Absorventes, materiais filtrantes e outros  

170101 Betão 

170107 
Mistura de betão, tijolos e materiais cerâmicos  

170201 Madeira 

170202 
Vidro  

170203 Plástico 

17 03 01* Misturas betuminosas contendo alcatrão  

170302 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01  

170407 Mistura de metais  

170411 Cabos elétricos 

170405 Ferro e aço  

170503* Solos e rochas contendo substâncias perigosas 

150111* Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa 
sólida perigosa (por exemplo, amianto)
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Código LER Descrição 

170904 
Mistura de resíduos de construção e demolição  

200101 Papel e cartão 

200102 Vidro  

200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 

200123 Equipamentos fora de uso contendo clorofluorcarbonetos  

200125 Óleos e gorduras alimentares  

200304 Lamas de fossas sépticas  

 

 

3.5.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da ZIC, tendo em conta que ainda não se conhece o tipo de atividade 

que se vai realizar nos diferentes lotes a construir, pode-se prever para já, impactes ao nível da 

manutenção da ZI: 

 

classificação de resíduos perigosos. 

 

170504 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03  

 Águas residuais, resultantes da escorrência nos arruamentos, e possíveis derrames acidentais 

de substâncias químicas derivados de avarias ou acidentes de viação;

 Poluentes atmosféricos resultantes da circulação de viaturas, como o monóxido de carbono;

 óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, fumos negros, agregados de partículas

 de carbono;

 Poluentes atmosféricos gerados nas atividades de manutenção do asfalto dos arruamentos 

da ZI;

 Aumento do nível de ruído resultante da circulação de veículos;

 Resíduos orgânicos resultantes das atividades de manutenção dos espaços verdes; 

 Resíduos de tintas, colas e resinas resultantes da manutenção dos arruamentos, com 
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3.6. Cronograma da execução do projeto 

  

A execução da 1ª fase de ampliação vai ser realizada num período de 18 meses. A 2ª fase de 

ampliação terá início logo após a 1ª fase de ampliação e terá um período de duração 20 meses. 
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4.1. Clima 

4.1.1. Enquadramento 

4.1.2. Temperatura  

 

Tabela 2 - Valores de temperatura registados na estação climatológica do Caramulo (1961-1990) 

 Temperatura do ar (°C) 

Máxima Mínima Média das 
máximas 

Média das 
mínimas 

Média mensal 

Janeiro 17,1 -4,8 9,2 3,2 6,2 

Fevereiro 18,8 -4,2 9,9 3,6 6,8 

Março 22,6 -4,5 11,9 4,5 8,2 

Abril 26,2 -2 13,7 5,7 9,7 

Maio 31,5 0,9 16,7 8,2 12,5 

4. Caraterização do ambiente afeto ao projeto 

Vouzela possui um microclima próprio, com algumas características de clima mediterrâneo numa 

matriz de clima marcadamente Atlântico. Encontra-se na transição entre a Beira Litoral/Douro Litoral, 

de clima mediterrânico com aspetos de clima temperado marítimo com Verões quentes e com 

algu a hu idade e I ve os a e os e huvosos o vale do io Vouga e de li a uase  o ti e tal 

da Beira Interior caracterizado por Invernos frios e chuvosos e Verões quentes e secos, nas 

montanhas e freguesias do lado nascente. A precipitação ultrapassa os 2000 mm anuais na serra do

 Caramulo. Os dados meteorológicos utilizados referem-se à estação meteorológica do Caramulo,

 situada a cerca de 10 km da área de estudo. 

Segundo os dados relativos à referida estação, a média mensal ao longo do ano é de 12,2° C para 

o Caramulo, sendo a mínima média 8,2° C e máxima média 16,1° C. Relativamente à média 

máxima registada foi em Agosto, atingindo os 24,7° C, enquanto o valor mínimo mensal médio 

registado foi de 3,2° C no mês de Janeiro. Quanto aos valores absolutos registados durante este 

período, a máxima atingiu 36,8° C em Agosto e a mínima -7,3° C. 
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 Temperatura do ar (°C) 

Máxima Mínima Média das 
máximas 

Média das 
mínimas 

Média mensal 

Junho 34,8 3,6 21 11,8 16,4 

Julho 36,4 6,9 24,6 14,3 19,5 

Agosto 36,8 7 24,7 14,3 19,5 

Setembro 35,8 4,5 22,4 13,3 17,8 

Outubro 30 1,4 17,2 10,1 13,7 

Novembro 23,6 -3,6 12,2 6 9,1 

Dezembro 20 -7,3 9,8 3,9 6,8 

Ano 36,8 -7,3 16,1 8,2 12,2 

 

4.1.3. Precipitação 

Na Tabela 3, estão representados os valores de precipitação verificados na estação do Caramulo 

durante o período entre 1961-1990. De acordo com estes dados, a precipitação média anual durante 

o período em estudo é de 2337,3 mm. O mês em que se verificou o maior valor de média mensal foi 

em Janeiro, com 377,1 mm, enquanto o mês que em média teve menor precipitação, foi Agosto, com 

21,9 mm.  

 

Tabela 3 - Valores de precipitação (mm) registados na estação do Caramulo (1961-1990) 

 Precipitação (mm) 

Total 
Máxima 
(diária) 

R> 0,1 mm R> 1,0 mm R> 10,0 mm 

Janeiro 377,1 171,6 16,3 15,0 10,0 

Fevereiro 374,0 170,8 15,3 14,3 9,4 

Março 219,5 128,4 14,2 12,2 6,4 
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 Precipitação (mm) 

Total 
Máxima 
(diária) 

R> 0,1 mm R> 1,0 mm R> 10,0 mm 

Abril 179,8 104,8 13,6 11,6 5,2 

Maio 151,2 88,8 11,6 10,2 4,8 

Junho 94,3 165,8 8,4 6,9 3,1 

Julho 24,0 52,4 3,9 2,6 0,8 

Agosto 21,9 44,6 4,0 2,9 0,6 

Setembro 94,2 132,6 7,6 5,9 2,5 

Outubro 214,9 122,6 11,9 10,6 6,3 

Novembro 283,4 143,8 14,8 13,0 7,3 

Dezembro 303,0 128,0 13,8 12,3 8,0 

Ano 2337,3 171,6 135,4 117,5 64,4 

 

Relativamente aos número de dias com chuva, como se pode verificar na Tabela 3, que para R>0,1, 

registou-se 135,4 dias/ano, sendo Janeiro com o maior número de dias com 16,3 e Julho com 3,9, foi 

o mês com menor dias de precipitação. Analisando os valores para R> 1 mm, verifica-se que em média 

117,5 dias durante o ano tiveram precipitação superior a 1 mm, e que Janeiro continua a ter o maior 

número de dias, com 15 dias. Com menor dias de chuva, Julho apresenta 2,6 dias. No que diz respeito 

aos valores de R> 10,0 mm, registou-se em média 64,4 no ano, sendo Janeiro o mês com mais dias, 

com 10 e Agosto com uma média menor, 0,6 dias. No que se refere aos valores de precipitação 

absoluta, a máxima diária foi registada no mês de Janeiro, com 171,6. 
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4.1.4. Humidade relativa 

A humidade relativa mede a quantidade de água (vapor de água) presente no ar. No caso da estação 

do Caramulo, são feitas medições às 9h, 15h e 21h. 

 

Tabela 4 - Humidade relativa do ar (%) registados na estação do Caramulo (1961-1990) 

Mês Humidade relativa do ar (%) 

9h 15h 21h 

Janeiro 83 80 85 

Fevereiro 82 76 84 

Março 75 69 78 

Abril 76 69 78 

Maio 75 68 76 

Junho 72 64 74 

Julho 66 56 66 

Agosto 66 58 64 

Setembro 70 63 72 

Outubro 76 71 79 

Novembro 80 78 83 

Dezembro 81 79 74 

Ano 75 69 77 

 

Podemos verificar, que de acordo com a tabela, o valor médio superior foi registado às 21h em 

Janeiro, sendo esta a hora que encontramos na generalidade maiores valores, com o valor anual 

médio de 77%, enquanto às 9h, este valor é de 75% e às 15h, de 69%. O valor de menor humidade 

relativa do ar foi registado às 15h no mês de Julho, com 56% de humidade relativa.  
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4.1.5. Nebulosidade 

A nebulosidade foi a avaliada através de uma escala de 0 a 10, em que 0 representa o céu limpo sem 

nuvens e 10 o céu completamente encoberto. Na Tabela 5, podemos verificar os valores obtidos na 

estação do Caramulo. As horas em que se registou, maiores valores de nebulosidade foram às 9h e 

15h, com o valor médio de 5, enquanto às 21h, o valor médio registado foi de 4. Como esperado os 

meses com menor nebulosidade são os de Verão, sendo em Agosto registado o valor médio mais 

baixo, de 1, neste caso às 21h. Com maior nebulosidade, surgem os meses de Inverno, sendo os 

valores mais altos registados em Fevereiro, com 7, às 9h e 15h. 

 

Tabela 5 - Nebulosidade (0-10) registada na estação do Caramulo (1961-1990) 

Mês Nebulosidade (0-10) 

9h 15h 21h 

Janeiro 6 6 5 

Fevereiro 7 7 5 

Março 6 6 4 

Abril 6 6 4 

Maio 6 6 4 

Junho 5 5 4 

Julho 3 3 2 

Agosto 3 3 1 

Setembro 5 4 2 

Outubro 6 6 4 

Novembro 6 6 4 

Dezembro 6 6 4 

Ano 5 5 4 
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4.1.6. Vento 

Relativamente ao vento, como se pode verificar na Tabela 6 verifica-se que os ventos dominantes 

nesta região ocorrem de Oeste (W) e Nordeste (NE). Mas com maior velocidade média, os ventos de 

sul (S) e sudoeste (SW) superam os restantes, apresentando valores de velocidade de 8 e 7 Km/h 

respetivamente. Os restantes variam entre 4,7 e 6,1 Km/h. 

 

Tabela 6 - Velocidade média (Km/h) e frequência (%) de vento verificados na estação Caramulo (1961-1990). 

Vento 

Direções N NE E SE S SW W NW 

Frequência (%) 4,8 15,8 8,2 3,1 14,5 4,5 17,6 8,6 

Velocidade 
média (km/h) 

5,6 6,1 4,9 4,7 8,0 7,0 5,6 5,8 

 

4.1.7. Neve, granizo e nevoeiro 

 

Tabela 7 - Valores de neve, granizo e nevoeiro verificados na estação do Caramulo (1961-1990) 

 Neve Granizo Nevoeiro 

Janeiro 1,0 0,1 1,3 

Fevereiro 0,9 0,1 1,1 

Março 0,7 0,1 0,7 

Abril 0,3 0,1 1,4 

Maio 0,0 0,2 1,7 

Relativamente à neve, como se pode observar na Tabela 7, os meses de Inverno apresentam os 

valores mais elevados, sendo Janeiro o mês com maior quantidade de neve. De Maio a Outubro,

 não se registou neve na estação do Caramulo. 
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 Neve Granizo Nevoeiro 

Junho 0,0 0,1 1,7 

Julho 0,0 0,0 1,5 

Agosto 0,0 0,0 1,4 

Setembro 0,0 0,0 1,5 

Outubro 0,0 0,1 1,2 

Novembro 0,1 0,1 1,3 

Dezembro 0,7 0,1 1,5 

Ano 3,7 1,0 16,3 

 

No que toca a granizo, apenas nos meses de Verão, Julho, Agosto e Setembro, não se registou granizo, 

havendo registro nos restantes meses do ano, com valores bastante equilibrados, com 0,1 em todos 

os meses, sendo a exceção do mês de Maio 0,2. 

Ao contrário da neve e granizo, o nevoeiro surge em todos os meses do ano, sendo Maio e Junho os 

meses que apresentam valores mais elevados, de 1,7. O mês com valor mais reduzido é Março com 

0,7. 
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4.2. Geologia e geomorfologia 

4.2.1. Geologia 

Portugal Continental é dividida por duas unidades geológicas principais:  

- O Maciço Hespérico, com formações rochosas pré-câmbricas e paleozoicas, que ocupa quase ¾ do 

território de Portugal Continental.  

- As Orlas Ocidental e Algarvia (ou Meridional), cujos depósitos têm origem no Mesozoico e no 

Cenozoico (Terciário e Quaternário), sendo compostas essencialmente pelas áreas da Estremadura, 

a bacia do Tejo-Sado e a parte sul do Algarve. 

A área de estudo está inserida no Maciço hespérico, que se divide em várias unidades geoestruturais, 

estando identificadas as seguintes zonas:  

-Zona Cantábrica  

-Zona Astúrico-Leonesa 

-Zona Centro-Ibérica 

-Zona Ossa-Morena  

-Zona Sul Portuguesa 

 

Figura 4 - Zonas do Maciço Hespérico (adaptado da Carta Tectónica da Península Ibérica, segundo Ribeiro et al., 1979) 
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A zona centro-ibérica, na qual está inserida do projeto em estudo, é limitada, a nordeste, pela zona 

Astúrico-Leonesa. A oeste e a sul, pela zona de Ossa-Morena, como se pode verificar pela Figura 5. 

Como se pode verificar no mapa das unidades geológicas, a zona centro-ibérica é dominada pelo 

Complexo Xisto - Grauváquico, composto por xistos e grauvaques metamorfizados e por os 

Granitoides Vartiscos, composto por rochas magmáticas granitoides. 

 

Figura 5 - Unidades geológicas da zona Centro-Ibérica. (Fonte: Dias, 2006) 

Na região de Vouzela as rochas presentes são na sua maioria xistos e granitos de diferentes tipos. Os 

xistos pertencem ao já referido anteriormente Complexo Xisto- Grauváquico, no entanto o domínio 

nesta região é protagonizado pelo granito, que terá na sua maioria resultado da consolidação de um 

magma comum. 
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Figura 6 - Litologia da área de estudo. (Fonte: Atlas do ambiente) 

 

A área da ampliação da Zona Industrial de Campia, encontra-se na sua maior parte localizada em zona 

de granitos, sendo composta por rochas eruptivas plutónicas, ou seja, rochas, que resultaram da 

solidificação do magma em profundidade e lentamente, favorecendo assim a cristalização e 

diferenciação de minerais. 

Na zona oeste da área de estudo surge também rochas do complexo xisto-grauváquico, este 

carateriza-se por formações sedimentares e metamórficas, com origem no pré-câmbrico. 

 

4.2.2. Geomorfologia 

A ZIC encontra-se ainda na serra do Caramulo, estando a uma altura aproximada dos 500 m. Esta

 serra, apresenta uma orientação NE-SW, sendo caraterísticos os picos graníticos que surgem ao 

longo da mesma. A SW, em zonas de xistos, os picos já não são frequentes, sendo estas zonas 

constituídas por relevos mais suaves, com morfologias mais arredondadas. Os vértices geodésicos 

mais altos presentes na serra do Caramulo são os de São Barnabé (948m), Cruzinha (1000m), 



31 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

 

Figura 7 – Curvas de nível na área de ampliação da ZIC 

 

4.2.3. Sismicidade 

Pinoucas (1068m), Bezerreira (995m), Caramulinho (1074m), Cabeço da Neve (995m) e Lomba da 

Valinha (843m). 

A área de implementação do projeto apresenta um relevo algo irregular, com destaque para a zona 

central da área de estudo uma cota máxima de aproximadamente 530m e uma mínima de 490m. Na 

Figura 7 são apresentadas as curvas de nível da área de estudo, onde é possível observar-se 

estas diferenças. 

Os fenómenos ocorridos no limite entre as placas Europeia e Africana, bem como no interior da placa

 da Eurásia influencia fortemente a sismicidade em Portugal. Os grandes sismos ocorridos em Portugal

 tiveram origem na zona de subdução da placa Africana, tendo-se registado o sismo mais destrutivo a

 1 de Novembro de 1755 com uma magnitude de 8,75 e 9, acompanhado por um tsunami. 
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Na área de estudo, como se pode verificar na Figura 8, o risco sísmico é baixo, tendo registado 

intensidade máxima 4, valor mais baixo registado em Portugal continental. 

 

Figura 8 - Intensidade sísmica máxima 

 

 

4.2.4. Valores Geológicos 

Na zona do projeto em estudo, não são conhecidos valores geológicos de elevado interesse científico, 

não se prevendo quaisquer impactes relacionados com o projeto. 

 

4.2.5. Recursos Minerais 

Na zona Centro-Ibérica, onde o projeto se localiza encontram-se diversas formações e minerais de 

grande valor, como as formações do período do Carbónico no sector Douro-Beiras, que foram alvo 

no passado de exploração de carvão em vários complexos mineiros. Outros exemplos de explorações 
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mineiras desta área geológica, é o estanho, volfrâmio, urânio, ouro, arsénio, chumbo ou o zinco. No 

entanto na região do projeto não se verifica atividade mineira, bem como as intervenções associadas 

ao projeto não implicam intervenções subterrâneas, não se prevendo quaisquer impacte neste 

ponto. 

 

 

 

 

 
  



34 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

4.3. – Recursos hídricos superficiais 

 

A ZI de Campia encontra-se inserida na Região Hidrográfica do Centro, tendo esta região uma ação 

territorial abrangendo as seguintes áreas: 

A ZI de Campia encontra-se na bacia hidrográfica do Vouga, como se pode constatar na Figura 9. A 

bacia do Vouga apresenta uma área de 3680,41 km2, uma altitude média de 263,33 m e um declive 

médio de 12,84%. 

 Bacia hidrográfica do Vouga; 

 Bacia hidrográfica do Mondego (inclui sub-bacias do Dão e Alva);

 Bacia hidrográfica do Liz;

 Bacias hidrográficas das ribeiras da costa compreendidas entre a Barrinha de Esmoriz e foz 

do Liz;
 
 Bacias hidrográficas das ribeiras da costa entre o limite sul da bacia hidrográfica do Liz e o 

cabo Raso e os respetivos espaços localizados entre estas bacias;

 Massas de água de transição e costeiras associadas a estas bacias. 

 

De forma a gerir e avaliar esta região hidrográfica, foi criado o Plano Geral de Bacia Hidrográfica

 (PGBH) – 1º ciclo, através do despacho nº4593/2009, este plano definiu uma serie de objetivos

 ambientais, com execução de programas de medidas a implementar para ser cumpridos até 2015. 

Atualmente está em vigor o 2ºciclo de planeamento dos PGBH, após Resolução do conselho de 

Ministros nº52/2016. Os PGBH estão estruturados em ciclos de 6 anos e nascem da necessidade de 

dar cumprimento à Diretiva Quadro da Água, que estabelece um quadro de ação comunitária no 

domínio da política da água, transposta para a jurisdição nacional através do decreto nº58/2005 de 

29 de Dezembro, Lei da Água, e pelo decreto de lei nº77/2006, de 30 de Março. 

O PGBH abrange uma área total de 12 144 km2, e incluindo no seu território 64 concelhos, 39 

integralmente e 25 parcialmente abrangidos. Relativamente aos dois principais rios desta área, o rio 

Vouga tem como principais afluentes os rios Sul, Caima, e Antuã na margem esquerda e o rio Águeda 

na margem direita, enquanto o rio Mondego, apresenta como principais afluentes os rios Pranto, 

Arunca, Ceira e Alva na margem esquerda e o rio Dão na margem direita. 
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Figura 9 - Bacia hidrográfica do Vouga 

 

A ZI de Campia encontra-se nas proximidades de algumas linhas de água, destacando-se o rio 

Alfusqueiro (PT0VOU0548), classificado como Rio do norte de pequena dimensão, e que de acordo 

com o PGBH apresenta uma classificação de RAZOÁVEL. Esta classificação deve-se, de acordo com o 

PGBH, à pressão agrícola da zona e hidromorfologia do rio. O indicador responsável por esta 

classificação menos favorável, é o relativo aos macroinvertebrados. 

 A sul ocorre o rio Alcofra (PT04VOU0549), com a tipologia de rio do norte de pequena dimensão, foi 

classificado com estado ecológico de BOM. Este, junta-se posteriormente ao rio Alfusqueiro. 

De um modo geral, as linhas de água nas proximidades do projeto, são rios de montanha e 

apresentam boa qualidade ecológica, refletindo as poucas fontes de poluição existentes. No entanto, 

tendo em conta a classificação do rio Alfusqueiro, deverá ser feito o esforço para diminuir a pressão 
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sobre este rio, especialmente na área da agropecuária. Relativamente à pressão da indústria sobre o 

rio Alfusqueiro, no PGBH, é indicada como reduzida, não tendo influência significativa no rio. 

Na área de intervenção do projeto de ampliação da ZIC ocorre uma linha de água de pequena 

dimensão (Figura 10), que será afetada na segunda fase de ampliação. Esta linha de água, que tem 

como destino o rio Alfusqueiro, carateriza-se por ser temporária, podendo em anos mais secos não 

ter água, não possui uma galeria ripícola bem formada, apresentando pontualmente salgueiros e 

carvalhos.  

 
Figura 10 – Linha de água da área de intervenção 

 

Na rede hidrográfica da zona (Figura 11), surgem também identificadas outras linhas de água, que 

terão escoamento em períodos de maior pluviosidade, estando os restantes períodos com os leitos 

secos. 

 



37 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

 

Figura 11 – Rede hidrográfica da área de estudo 

4.3.1. Usos da Água  

Nesta região as águas superficiais são na sua maioria utlizadas para rega e uso particular por parte 

das populações locais, no entanto, o rio Alfusqueiro também é usado para abastecimento público. 
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4.4. Recursos hídricos subterrâneos 

O projeto em estudo encontra-se localizado na região abrangida pela massa de água subterrânea do 

Maciço antigo indiferenciado da Bacia do Vouga (A0x1RH4). 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga ocupa 2030 km2 e coincide com parte da bacia 

hidrográfica do rio Vouga, fazendo fronteira a norte pela bacia hidrográfica do Douro e a sul com a 

bacia hidrográfica do Mondego (Figura 12).  

 

 
Figura 12 - Massas de água subterrânea. (Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Liz) 

Relativamente à hidrogeologia, o Maciço antigo indiferenciado da Bacia do Vouga está inserido na 

sua maioria no Maciço Hespérico, onde dominam as rochas magmáticas e metassedimentares, 

denominadas como rochas duras, fraturadas ou fissuradas. Este tipo de rochas, refletem 

normalmente escassos recursos hídricos subterrâneos.  
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Nestas condições o ciclo da água é normalmente superficial, encontrando-se condicionada à rede de 

fraturas resultante da descompressão dos maciços. Devido a estas dificuldades de penetração de 

água nas reservas freáticas de maior profundidade, as reservas de água subterrâneas nesta área são 

muito sensíveis às variações de precipitação. A circulação da água a um nível de maior profundidade 

depende muitas vezes de acidentes tectónicos.  

No entanto, apesar da eventual escassez de recursos hídricos subterrâneos, na bacia do Vouga, estes 

são extremamente importantes, tanto no abastecimento das populações, como na agricultura, 

havendo inúmeras de captações particulares e outras para abastecimento público. 

A constituição dos aquíferos no Maciço Hespérico é feita por materiais estáveis, com capacidade 

reduzida de reação com o meio, apresentando normalmente ph baixos e quando não são 

demasiadamente influenciados por efeitos antropogénicos, apresentam uma mineralização reduzida 

e uma qualidade química da água aceitável. 

 

Figura 13 - Estado químico das águas subterrâneas. (Fonte: PGBH Vouga-Mondego-Liz) 
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Relativamente à recarga dos aquíferos, esta efetua-se através da precipitação, principalmente em 

zonas que apresentam um grau de fracturação bem desenvolvido. Segundo o PGBH do Vouga, 

Mondego e Liz a recarga média anual para o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga é de 

 

4.4.1.  Usos da Água  

No que toca aos consumos de águas subterrâneas por parte do Homem, a Tabela 8, mostra como se 

distribui pelas diversas atividades, sendo extraído no total 4 274 040 m3/ano, através de 3 196 

captações, sendo a maioria da água extraída com fim de abastecimento público. 

Tabela 8 - Água captada no Maciço Indiferenciado da Bacia do Vouga. (Fonte: PGBH do Vouga-Mondego-Liz) 

 

Relativamente ao balanço de água no Maciço Indiferenciado da Bacia do Vouga, de acordo com o 

PGBH do Vouga-Mondego-Liz, corresponde a 125,7 hm3/ano, resultado de uma disponibilidade de 

Na Figura 13, é apresentado o mapa com a classificação do estado químico das águas 

subterrâneas na área de intervenção do PGBH do Vouga, Mondego e Liz, como se pode verificar, 

grande parte do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga é Bom, incluído a região onde 

se localiza a ZI de Campia. 

144 hm3/ano, significando uma disponibilidade hídrica de 130 hm3/ano. 
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130 hm3/ano e uma descarga de 4,3 hm3/ano. Este balanço é bastante positivo, sendo o valor da 

descarga cerca de 3% da água disponível. 

 

4.5. Qualidade do ar 
 

4.5.1. Enquadramento 

Este índice é calculado diariamente pela APA, a partir de valores médios dos seguintes poluentes: 

 - Dióxido de azoto (NO2) – médias horárias 

 - Dióxido de enxofre (SO2) – médias horárias 

 - Ozono (O3) – médias horárias 

 - Monóxido de carbono (CO) – médias de 8 horas consecutivas 

 - Partículas inaláveis (PM10) – média diária 

O cálculo do Iqar deve obedecer a duas condições, deve existir um monitor para os poluentes NO2, 

O3 e PM10 na zona a amostrar, não sendo obrigatório a medição de CO e SO2, mas no caso de haver 

valores para estes poluentes, estes devem entrar no cálculo. A outra condição tem a ver com a 

eficiência da medição, que tem de obedecer aos critérios expressos na Tabela 9: 

Tabela 9 - Valores de eficiência de medição (Fonte: APA) 

A área de estudo localiza-se na zona centro interior de acordo com o Índice de Qualidade de Ar (Iqar) 

da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O Iqar para uma região é calculado através da média 

aritmética de cada um dos poluentes medidos nas estações de monitorização de ar dessa zona. Neste 

caso, as estações da rede da região centro interior são em Fornelo do Monte (Vouzela), também na 

serra do Caramulo e no Fundão. 
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Poluente 

Índice provisório (00h00 

às 14h59) 

Índice Definitivo (00h00 

às 23h59) Tipo 

Nº mínimo de Valores Nº mínimo de Valores 

NO2 11 18 
Concentração de médias 

horárias 

SO2 11 18 
Concentração de médias 

horárias 

O3 11 18 
Concentração de médias 

horárias 

CO 11 18 
Concentração de médias 

octo-horárias 

PM10 11 

13, não devendo existir 

intervalos superiores a 6 

horas sem medição 

Concentração de médias 

horárias 

Calculados os valores finais do índice, é dada uma classificação qualitativa associada a uma escala de 

cores, representada na Tabela 10: 

Tabela 10 - Iqar representado na escala de cores (Fonte: APA) 

Sem dados  

Muito bom  

Bom  

Médio  

Fraco  

Mau  

Sem índice  

No caso da região onde está inserida a zona industrial em estudo, os valores tem sido geralmente 

satisfatórios, como se pode observar na Tabela 11, onde estão representados, o número de dias, com 

as diferentes classificações nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Tabela 11 - Iqar para a região centro interior de 2013 a 2016 

Ano 
Nº de dias  

Muito bom Bom Médio Fraco Mau 

2013 17 281 50 6 0 
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2014 21 320 23 1 0 

2015 13 315 33 1 0 

2016 22 293 32 7 0 

4.5.2. Fontes de poluição do ar 

Para uma correta avaliação da qualidade do ar da área de estudo, temos de ter em conta 

essencialmente das atividades presentes na região, quer indústrias, ocupação do solo ou trafego 

automóvel. Na região estudada não existe fontes de poluição fixa de grande dimensão, existindo 

apenas fontes de pequena dimensão e com uma frequência pontual. Outras fontes de poluição 

atmosférica, é o tráfego automóvel, principalmente na A25. 

Relativamente à ZI em estudo, não existe grandes fontes de poluição que alterem de forma 

significativa a qualidade do ar da região, havendo emissão de gases, estas estão em cumprimento 

com as normas de licenciamento em vigor de cada indústria em causa. 

A grande mancha florestal aqui existente, também influencia a qualidade do ar, havendo uma 

mitigação da poluição atmosférica existente por parte da floresta. 

  

Como se pode observar na Tabela 11, a maioria dos dias avaliados apresentam qualidade de Bom ou 

Muito Bom. A classificação de Média, registou-se de 23 dias em 2014 a 50 dias em 2013, enquanto a 

classificação de Fraco teve um mínimo de 1 dia em 2014 e 2015 e um máximo de 7 dias em 2016. Nos 

quatros anos em causa não se verificou dias com classificação de Mau. Na generalidade podemos 

considerar uma boa qualidade nesta região, refletindo o reduzido número de grandes fontes de 

poluição, presentes na região avaliada. 
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 Esta zona, como grande parte do território de Portugal Continental, apresenta grande influência 

antrópica desde os tempos primórdios, contribuindo assim também para uma diversidade 

considerável de habitats. Destes destacam-se os habitats florestais, os prados de montanha, 

vulgarmente denominados por lameiros, galerias ripícolas, bem como zonas rupícolas que pela sua 

especificidade, alojam muitas vezes espécies raras de grande importância conservacionista. 

De seguida são apresentados alguns dos habitats presentes na região (que engloba a serra do 

Caramulo até ao rio Vouga) listados na diretiva habitats: 

- Habitat 4030 – Charnecas secas europeias; 

- Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica; 

O projeto em estudo, encontra-se inserido no vale do rio Vouga, entre a serra do Caramulo e o maciço 

da Gralheira. Em termos biogeográficos, esta região insere-se na região atlântica e pré-atlântica, isto 

é apresenta uma importante influência do oceano Atlântico, tendo um efeito amenizante no clima, 

diminuindo a amplitude térmica anual. Esta influencia reflete-se na vegetação aqui presente, sendo 

Carvalho-alvarinho a árvore que naturalmente se dá melhor na região. 

- Habitat 4020 - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix *;

- Habitat 8220 – Vertentes rochosas com vegetação casmofítica;

- Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-

Veronicion dillenii;

- Habitat 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior *;

4.6.  Sistemas ecológicos 
 

4.6.1. Enquadramento 

4.6.2. Biótopos e habitats 
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- Habitat 92B0 Florestas galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com 

Rhododendron ponticum, Salix sp. e outras espécies; 

Dos habitats aqui listados, destaca-se o habitat 92B0 - Flo estas gale ias ju to aos u sos de água 

intermitentes mediterrânicos com Rhododendron ponticum, Salix sp. e out as espé ies , este ha itat 

caracteriza-se pela presença do Rhododendron ponticum subsp. baeticum, espécie apenas presente 

nesta região, na serra de Monchique e no sul de Espanha. A presença desta espécie foi a causa para 

a criação da reserva botânica de Cambarinho em 1971. 

 

Figura 14 - Loendro (Rhododendron ponticum subsp. baeticum) nas margens do rio Alfusqueiro 

 

Relativamente à área do projeto, esta foi afetada pelo incêndio florestal de Outubro de 2017. A área 

era dominada por floresta de produção, havendo parcelas de pinhal, eucaliptal e outras de floresta 

mista com estas duas espécies. Havendo algumas zonas com apenas matos. No sub-bosque surgia 

matos, essencialmente de urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum tridentatum). Era frequente na 

área de estudo elevada regeneração natural de carvalho-alvarinho, havendo uma pequena mancha 

de carvalhos adultos. De destacar os afloramentos rochosos de granito, tanto isolados como em áreas 

- Habitat 9380 – Florestas de Ilex aquifolium.
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de floresta. Na parte Sul do projeto surge também uma pequena linha de água temporária, que se 

inicia numa pequena zona húmida, que classificamos com o biótopo de matos higrófilos. 

Na área de estudo surge também uma zona de solo nú, resultante de intervenções já realizadas na 

área de ampliação da ZIC. 

Tabela 12 – Biótopos existentes na área de estudo 

Biótopo Caracterização 

Pinhal Área de floresta dominada por Pinus pinaster, com 

estrato arbustivo com diferentes espécies de Erica 

sp. e Pterospartum tridentatum. Apresenta na 

generalidade regeneração natural de Quercus robur. 

Em algumas áreas com grande ocupação de 

Pteridium aquilinum. 

Eucaliptal Zona de floresta de produção com domínio de 

Eucalyptus globulus, com estrato arbustivo, com 

espécies de Erica sp. e Pterospartum tridentatum. 

Com alguma regeneração natural de Quercus robur. 

Floresta mista de produção Floresta com domínio partilhado de Pinus pinaster e 

Eucalyptus globulus, sendo o estrato arbustivo 

dominado por Erica sp. e Pterospartum tridentatum. 

Floresta mista Na área de estudo existe uma pequena mancha de 

bosque misto com domínio partilhado de Quercus 

robur, Quercus suber e Pinus pinaster. 

Matos Matos atlânticos com a predominância de Erica sp., 

Ulex sp. e Pterospartum tridentatum. 

Afloramentos rochosos Afloramentos graníticos isolados ou em zonas de 

pinhal, com a presença de algumas espécies 

rupícolas, como o Umbilicus rupestris ou Asplenium 

billotii. 

Linha de água Pequena linha de água temporária que atravessa a 

parte sul da área de estudo, não tendo uma galeria 

De seguida é apresentada na tabela, a listagem e caraterização dos biótopos existentes (esta 

caracterização foi realizada antes do incêndio florestal de 15 de Outubro): 
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Biótopo Caracterização 

ripícola, apresenta ao longo dela pontualmente Salix 

sp. e Quercus robur. 

Matos higrófilos Pequena mancha de uma zona húmida, com elevada 

quantidade de musgos, e algumas espécies 

associadas a matos higrófilos, como a Erica ciliaris, a 

Calluna vulgaris, o Scirpoides holoschoenus ou 

Wahlenbergia hederacea. 

Solo nu Área alvo de intervenções, sem vegetação. 

 

 

Relativamente a habitats da diretiva, não foi identificada nenhuma área que se pudesse enquadrar 

em nenhum habitat da rede natura. 

 

 

 

Relativamente a espécies com interesse conservacionista, segue de seguida a lista de espécies de 

RELAPE presentes nesta região: 

Tabela 13- Espécies RELAPE presentes na serra do Caramulo 

Espécie Diretiva habitats Observações 

Murbeckiella sousae Anexo IV Endémica das serras do norte e 

centro de Portugal 

Narcissus bulbucodium Anexo V  

Narcissus cyclamineus Anexos II e IV Endémica da Península Ibérica 

Narcissus triandus Anexo IV  

Phalacrocarpum oppositifolium  Endémica da Península Ibérica 

Paradisea lusitanica  Endémica da Península Ibérica 

Ranunculus bupleuroides  Endémica da Península Ibérica 

4.6.3. Flora e fauna  



48 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

Espécie Diretiva habitats Observações 

Rhododendron ponticum ssp. 

Baeticum 

 Endémica da Península Ibérica 

Ruscus aculeatus Anexo V  

Teucrium salviastrum ssp. 

salviastrum 

Anexo V Endémica das serras do norte e 

centro de Portugal 

Veronica micrantha Anexos II e IV Endémica da Península Ibérica 

Das espécies de flora listadas anteriormente, destaca-se como as principais espécies presentes na 

região, o Loendro, já referido anteriormente, pelas sua distribuição localizada, o Narcissus 

cyclamineus, a Murbeckiella sousae, e o Teucrium salviastrum ssp. salviastrum. O Narcissus 

cyclamineus, presente no anexo II e IV da Diretiva Habitats, apresenta uma distribuição restrita ao 

norte atlântico de Portugal e Galiza, ocupando pontualmente margens de linhas de água e turfeiras. 

Na serra do Caramulo esta espécie surge num afluente do rio Alcofra e na zona do Caramulinho. 

 

Figura 15 - Narcissus cyclamineus 

 

A Murbeckiella sousae é um endemismo português, presente em zonas de xisto em algumas das 

serras do centro e norte de Portugal. A serra do Caramulo é essencialmente dominada por granito, 

estando esta espécie apenas presente numa zona de afloramentos xistosos na freguesia de Alcofra 

(Vouzela). Igualmente nestes afloramentos surge outro endemismo português, o Teucrium 
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salviastrum, planta da família das labiadas, endémica também das serras do centro e norte de 

Portugal. 

 

Tabela 14 - Lista de espécies de fauna com estatuto de proteção 

Espécie Nome comum Diretiva habitats 

Alytes obstreticans Sapo-parteiro Anexo B-V 

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica Anexo B-II 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo Anexo B-IV 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água Anexo B-II 

Genetta genetta Geneta Anexo B-V 

Hyla arborea Rela Anexo B-IV 

Euphydryas aurinia Fritilária-dos-lameiros Anexo B-II 

Geomalacus maculosus Lesma sarapintada Anexo B-II e B-IV 

Lucanus cervus Vaca-loura Anexo B-II 

Lutra lutra Lontra Anexo B-II 

Macromia splendens Macrómia Anexo B-II e B-IV 

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água Anexo B-II e B-IV 

Triturus marmoratus Tritão-marmoreado Anexo B-IV 

Rana iberica Rã-ibérica Anexo B-IV 

Rana perezi Rã-verde Anexo B-IV 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande Anexo B-II 

Myotis daubentonii Morcego-de-água Anexo B-IV 

Myotis nattereri Morcego-de-franja Anexo B-IV 

Destas espécies, destacam-se a Salamandra-lusitânica, anfíbio presente em zonas húmidas, como 

margens ribeirinhas ou bosques de folhosas com alguma humidade. A Vaca-loura, escaravelho que 

necessita de árvores antigas, como o carvalho ou o sobreiro também é uma espécie importante. A 

Relativamente à fauna da região, seguidamente é apresentada a lista de espécies que 

potencialmente ocorrem na região e possuem estatuto de proteção. 
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Figura 16 - Áreas protegidas perto do projeto 

Para descrever da melhor forma a fauna, flora e habitats da zona afetada pelo projeto em estudo, 

foram realizadas saídas de campo ao local, tendo sido feito inventários florísticos nos vários biótopos 

identificados, bem como foram realizados transeptos de amostragem de fauna.  

 

fritilária-dos-lameiros, é também um invertebrado protegido presente na região, neste caso em 

abundância, preferindo prados de montanha como seu habitat. Também a Toupeira-de-água 

potencialmente surge na região, esta espécie de difícil deteção, habita em linhas de água de 

montanha com boa qualidade ecológica. Relativamente a outros mamíferos, destacam-se o grupo 

dos morcegos que apresentam grande potencial na região, mas devido á falta de informação sobre 

este grupo, a listagem aqui apresentada é diminuta. A presença de diversas zonas florestais 

beneficia este grupo de animais, principalmente os morcegos arborícolas, que se abrigam 

principalmente em fendas de árvores. 

Resultado da presença de importantes valores naturais presentes na região foi criado em 2015 o 

Parque natural local Vouga-Caramulo (PNLVC) e já anteriormente tinha sido criada a reserva 

botânica de Cambarinho, também classificada como sítio de importância comunitária da Rede 

Natura 2000. 
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Resultado destes trabalhos de campo é apresentada de seguida a lista de 77 espécies de flora 

inventariadas, organizadas por 36 famílias botânicas: 

 

Araliaceae 

- Hedera hibernica 

Asparagaceae 

 - Scilla monophyllos 

Aspleniaceae 

 - Asplenium onopteris 

 - Asplenium billotii 

Asteraceae 

 - Anthemis arvensis 

- Andryala integrifolia 

- Dittrichia viscosa 

 - Hypochaeris glabra 

- Leontodon taraxacoides 

- Senecio vulgaris 

- Sonchus oleraceus 

- Taraxacum officinale 

Betulaceae 
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 - Betula pubescens 

Blechnaceae 

 - Blechnum spicant 

Brassicaceae 

 - Capsella bursa-pastoris 

 - Cardamine hirsuta 

 - Raphanus raphanistrum 

Campanulaceae 

 - Wahlenbergia hederacea 

Caprifoliaceae 

 - Lonicera periclymenum 

 - Sambucus nigra 

Caryophyllaceae 

 - Cerastium fontanum 

- Stellaria media 

- Spergularia purpurea 

Cistaceae 

- Cistus psilosepalus 

Crassulaceae 

 - Umbilicus rupestris 
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Cyperaceae 

- Carex sp. 

- Scirpoides holoschoenus 

Dennstaedtiaceae 

 - Pteridium aquilinum 

Dryopteridaceae 

- Polystichum setiferum 

Ericaceae 

 - Calluna vulgaris 

- Erica arborea 

- Erica australis 

 - Erica ciliaris 

 - Erica umbellata 

Fabaceae 

 - Acacia dealbata 

 - Acacia melanoxylon 

 - Cytisus striatus 

 - Genista triacanthos 

 - Lotus corniculatus 

 - Ornithopus compressus 

 - Pterospartum tridentatum 
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 - Trifolium sp. 

 - Trifolium repens 

 - Ulex europaeus 

 - Vicia sp. 

Fagaceae 

- Quercus robur 

- Quercus suber 

Geraniaceae 

 - Erodium moschatum 

- Geranium molle 

- Geranium robertianum 

Juncaceae 

- Juncus sp. 

Lamiaceae 

 - Mentha sp. 

 - Mentha suaveolens 

 - Teucrium scorodonia 

Myrtaceae 

 - Eucalytus globulus 
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Papaveraceae 

 - Fumaria muralis 

Pinaceae 

 - Pinus pinaster 

Phytolaccaceae 

 - Phytolacca americana 

Plantaginaceae 

 - Digitalis purpurea 

 - Plantago lanceolata 

 - Veronica arvensis 

Poaceae 

 - Agrostis sp. 

 - Cortaderia selloana 

 - Poaceae n.i. 

 - Poa annua 

Polygonaceae 

 - Rumex acetosa 

 - Rumex bucephalophorus 
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Polypodiaceae 

 - Polypodium interjectum 

Primulaceae 

 - Primula acaulis 

Rosaceae 

 - Potentilla erecta 

- Rubus ulmifolius  

Rubiaceae 

 - Gallium aparine  

 - Sherardia arvensis 

Salicaceae  

 - Salix sp. 

Scrophulariaceae 

 - Scrophularia sp. 

Solanaceae 

 Solanum nigrum 

Xanthorrhoeaceae  

 - Simethis mattiazzi  
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Relativamente às espécies inventariadas, não foram encontradas espécies de relevância 

conservacionista, não tendo sido registada nenhuma das espécies RELAPE listadas. Na generalidade 

estas espécies representam a situação fitoclimática aqui presente, marcadamente de influência 

atlântica, com a espécie arbórea com regeneração natural dominante a ser o Quercus robur. 

No entanto surge na área de estudo vários indivíduos de Quercus suber, espécie protegida ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio. D.R. n.º 121, Série I-A, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho. D.R. n.º 152, Série I-A.  

No que diz respeito à fauna inventariada, nos transeptos realizados foram detetados através de 

observação direta ou indireta as seguintes espécies: 

Vertebrados: 

 AVES 

 - Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda) 

 - Carduelis carduelis (Pintassilgo) 

- Carduelis chloris (Verdilhão-comum) 

- Corvus corone (Gralha) 

- Erithacus rubecula (Pisco-de-peito-ruivo) 

- Luscinia megarhynchos (Rouxinol-comum) 

- Motacilla alba (Alvéola-branca) 

Foram também inventariadas três espécies de plantas com estatuto de invasoras, presentes no 

anexo I do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 dezembro, a Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e a 

Cortaderia seloana. As manchas detetadas são pequenas, no entanto poderão no futuro causar 

problemas, principalmente devido ao incêndio que ocorreu no local e também devido às obras 

previstas no projeto. No anexo 9, é apresentada a cartografia das espécies invasoras inventariadas. 
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 - Passer domesticus (Pardal) 

 - Turdus merula (Melro)  

 MAMÍFEROS 

- Meles meles (Texugo) 

- Sus scrofa (Javali) 

- Vulpes vulpes (Raposa) 

 REPTÉIS 

- Psammodromus algirus (Lagartixa do mato) 

 ANFÍBIOS 

- Bufo spinosus (Sapo-comum) 

- Pelophylax perezi (Rã-verde) 

- Salamandra salamandra (Salamandra-de-pintas-amarelas) 

Das espécies de fauna inventariadas, nenhuma apresenta estatuto de proteção. Relativamente às 

aves, foram identificadas 9 espécies, era esperado um maior número de espécies identificadas, 

podendo-se justificar este facto, pelas consequências do incêndio de outubro de 2017, e perda de 

habitat consequente.  
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Figura 17 – Pegada de Meles meles (Texugo) 

 

No que se refere a mamíferos, foram identificados 3 espécies, todas através de pegadas (Figura 17). 

Sendo 3 espécies comuns em Portugal, o texugo é aquela que apresenta uma maior dificuldade em 

se observar. 

Relativamente à herpetofauna, foram identificados uma espécie de reptil e 3 anfíbios, todos bastante 

comuns nesta zona do país. 
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Figura 18 - Tipos de solo. (Fonte: Atlas de ambiente) 

Relativamente à aptidão dos solos da região em estudo, como se pode observar na Figura 19, é 

dominada por solos com classe F, ou seja, solos com aptidão florestal (não agrícola). Surge também 

uma mancha de solo de classe A, com aptidão agrícola, no entanto esta zona encontra-se atualmente 

ocupada com floresta. 

Os solos dominantes na área de estudo são os cambissolos húmicos. Estes solos são pouco evoluídos 

e são formados a partir de rochas não calcárias. Podendo ser de origem de rochas eruptivas, onde 

dominam os granitos, ou em xistos. No caso da ZI de Campia, de acordo com o atlas do ambiente 

(Figura 18), está inserida numa área de cambissolos húmicos com origem em rochas eruptivas. 

4.7. Solos e uso dos solos 
 

4.7.1.  Solos 

 

4.7.2. Uso dos solos 
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As manchas com classificação de classe A, apresentam solos com capacidade de uso agrícola muito 

elevada, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, suscetíveis 

de utilização agrícola intensiva e de outras utilizações. 

Também surge na região algumas manchas de solos da classe C, ou seja, solos com capacidade de 

uso médio, com limitações consideráveis, riscos de erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola 

pouco intensiva e de outras utilizações. 

 

Figura 19 - Aptidão de usos do solo. (Fonte: Atlas do ambiente) 

 

De certa forma a carta de aptidão dos solos reflete o uso dos solos na área de estudo, sendo 

dominada por floresta e pontualmente encontra-se áreas agrícolas, principalmente junto às aldeias.  
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infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais . 

O PSRN2000, foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115 -A/2008, de 21 de julho 

e é o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. Este plano visa 

O PNPOT (aprovado pela Lei n. º 58/2007, de 04 de Setembro, retificado pelas declarações n.º 80-A, 

de 07 de Setembro de 2007, e n.º 103-A/2007, de 02 de Novembro) é um importante instrumento 

de desenvolvimento territorial, que tem como objetivo orientar uma estratégica nacional para o 

território, determinando as grandes opções para a gestão do território nacional.  

Neste momento o PNPOT, encontra-se em revisão, estando em discussão pública vários documentos. 

 

O PNPOT em vigor, apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

1. Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 

modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos. 

2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu 

e global. 

3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais.  

4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social. 

5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

A ZI de Campia e a sua ampliação não colide com nenhum dos objetivos do PNPOT, pelo contrário 

vai em encontro ao 3º - Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar 

as 

4.8. Ordenamento do território 

4.8.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

4.8.2.  Plano  sectorial  da  rede  natura  2000 (PSRN2000) 
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O Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Vouzela em vigor é regulamentado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 41/94, de 17 de Junho, com a 1ª alteração a 27 de Dezembro de 2012, 

através do aviso nº17229/2012 do Diário da República. 

Tendo como base a Planta de Ordenamento do PDM de Vouzela (Anexo 10) a área de estudo insere-

se, em área classificada como espaço de atividades económicas (indústria). A envolvente da zona é 

de estudo são essencialmente áreas classificadas como agrícolas e florestais.  

A área de intervenção do projeto está também, de acordo com o artigo nº76 do PDM de Vouzela, 

inserida na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U4 – Zona Industrial de Campia, que 

apresenta os seguintes princípios gerais: 

 

a) Criar áreas industriais devidamente estruturadas segundo princípios orientadores de ordenamento 

do território e gestão urbana; 

b) Promover uma ocupação faseada dos espaços definidos particularmente no caso da Zona Industrial 

de Campia para a qual deverão ser definidas fases distintas; 

c) Aplicar dos parâmetros definidos no Artigo 60º e no Artigo 61º;  

d) Articular e integrar a ocupação com os valores biofísicos das áreas definidas, particularmente no 

que se refere à existência de linhas de drenagem superficial.  

 

No que toca à Reserva Agrícola Nacional (RAN), de acordo PDM de Vouzela, a área de estudo não se 

sobrepõe a esta condicionante (Anexo 11). 

salvaguardar e valorizar os Sítios e as Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território, promovendo a 

manutenção de espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas, através de 

orientações estratégicas de gestão dos SIC e ZPE. Em Portugal continental existem 29 ZPE e 60 SIC. 

Relativamente ao projeto em estudo, como se pode verificar na análise feita anteriormente às áreas 

sensíveis, não se encontra em território de rede natura, sendo o sítio mais próximo o SIC de 

Cambarinho (PTCON0016), localizando-se a uma distância aproximadamente 1 km. 

 

4.8.3. Plano Diretor Municipal do concelho de Vouzela 



64 
EIA - Ampliação da Zona Industrial de Campia 

 

  

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), como se pode verificar no anexo 12, na parte sul 

encontra-se uma linha de água, já referida anteriormente e classificada como REN (leito de cursos de 

água), havendo a necessidade de autorização para intervenções nesta zona, de acordo com o Artigo 

20º do Decreto-lei nº166/2008, que regulamenta a REN. 

A ZI Campia está prevista no PDM de Vouzela, estando em conformidade com a este instrumento de

 gestão territorial do concelho, no entanto relativamente ao território REN inserido na área do 

projeto, esta terá de se reger pela legislação relativa à REN, ou seja, terá de haver um pedido 

autorização para intervenções nesta zona, de acordo com o Artigo 20º do Decreto-lei nº166/2008. 
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Tabela 15 - Indicadores populacionais da região (Fonte Censos 2011, INE) 

 População residente Área total (Km2) 
Densidade populacional 
(Hab/Km2) 

Centro 2327755 23666,4 98,36 

Dão-Lafões 277240 3483 79,60 

Vouzela  10564 193,7 54,54 

Campia 1542 39,3 39,2 

 

Relativamente à estrutura etária e sua variação no período dos últimos dois censos (2001 e 2011), a 

Tabela 16 mostra-nos que houve uma diminuição assinalável nas duas classes mais jovens, na classe 

dos 0-14 anos verificou-se uma diminuição de 24,53%, enquanto na classe dos 15-24 anos, a descida 

foi ainda mais abrupta, sendo de 33,33%, podendo estar relacionada com fenómenos de emigração. 

Na classe dos 25-64 a descida foi mais suave, sendo de 9,61. A única classe que subiu foi a +65 anos, 

com uma subida de 7,77%, refletindo um envelhecimento da população do concelho. 

O projeto encontra-se no concelho de Vouzela, este de acordo com os censos de 2011 possui 10 564 

habitantes, tendo ocorrido uma queda de 11,35% na população residente desde os censos de 2001 

e 2011. Na freguesia de Campia, a freguesia de implementação do projeto, contabilizou-se nos 

censos de 2011, um total de 1542 habitantes, ou seja apresenta uma densidade de 39,2 hab/Km2. 

Comparando com valores regionais, verifica-se que a freguesia de Campia apresenta uma densidade 

populacional inferior. A densidade populacional da zona centro é muito superior, refletindo a 

influência dos territórios do litoral, com densidades populacionais elevadas. O concelho de Vouzela 

com uma densidade populacional de 54,54 hab/Km2, inferior à média da região Dão-Lafões e da 

região Centro, reflete a perda de população que se tem vindo a observar nos últimos anos. 

4.9.  Socioeconomia 
 

4.9.1. Demografia 
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Tabela 16 - Variação da estrutura etária no concelho de Vouzela entre 2001 e 2011. (Censos 2001 e 2011, INE) 

 2001 2011 Variação (%) 

0-14 1765 1332 -24,53 

15-24 1695 1130 -33,33 

25-64 5819 5260 -9,61 

+65 2637 2842 7,77 

Total 11916 10564 -11,35 

 

 

Tabela 17 - Variação da estrutura etária freguesia de Campia entre 2001 e 2011. (Censos 2001 e 2011, INE) 

 2001 2011 Variação (%) 

0-14 260 188 -27,69 

15-24 253 189 -25,30 

25-64 789 759 -3,80 

+65 354 406 14,69 

Total 1656 1542 -6,88 

No que diz respeito à evolução da população residente na freguesia de Campia, como se verifica na 

Tabela 17 ocorreu também uma descida no número de habitantes residentes em todas as classes, 

exceto na faixa etária de +65 anos, com um acréscimo de 14,69%. Nas duas primeiras faixas etárias 

houve uma descida considerável, dos 0-14 anos, foi de 27,69%, e 25,30% nos 15-24 anos. Na faixa

 etária dos 25-64 anos, a descida foi mais branda, ficando-se nos 3,8%. No total a freguesia, perdeu

 6,88% da população residente, ou seja, houve em Campia uma menor perda de população,

 relativamente ao concelho de Vouzela. 
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A Tabela 18 ajuda também explicar esta situação, verificando-se uma taxa de mortalidade superior à 

taxa de natalidade. Os fenómenos migratórios também podem explicar esta situação. 

 

Tabela 18 - Taxas de natalidade e mortalidade no concelho de Vouzela em 2012 (Fonte: INE) 

Taxas Concelho de Vouzela 

Natalidade 6,2 

Mortalidade 14,4 

Crescimento -8,2 

 

 

 

 

Analisando as tabelas anteriores podemos concluir que está a ocorrer um envelhecimento da 

população, tanto a nível de concelho, como na freguesia, havendo uma diminuição de população nas 

faixas etárias mais novas, e um aumento das faixas etárias mais velhas. Esta tendência é menos 

acentuada na freguesia de Campia, provavelmente este efeito é de alguma forma mitigado pela 

existência da ZIC, bem como com a localização da freguesia, junto à A25, a mais importante via de 

transporte da região. 

Na Tabela 19, são apresentados os valores dos censos de 2011 para o nível de ensino da população 

residente no concelho de Vouzela. A taxa de analfabetismo registada é de 6,41%, ligeiramente 

superior à taxa registada para a zona centro, que foi de 6,39%. O grau de ensino que predomina na 

população residente é o 1º ciclo do ensino básico com 4371 habitantes, enquanto no sentido inverso,

 o ensino pós-secundário e o ensino superior apresentam os valores menores, com 73 e 944

 habitantes, respetivamente. 

4.9.2. Ensino 
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Tabela 19 - Nível de ensino da população residente do concelho de Vouzela (Fonte: Censos 2011, INE) 

Nível de ensino Concelho de Vouzela Campia 

Nenhum 855 120 

1º ciclo do ensino básico 4371 585 

2º ciclo do ensino básico 1325 217 

3º ciclo do ensino básico 1382 207 

Ensino secundário 1415 231 

Ensino pós-secundário 73 11 

Ensino superior 944 137 

Taxa de analfabetismo (%) 6,41 5,81 

 

Relativamente aos dados referentes à freguesia de Campia, registou-se uma taxa de analfabetismo 

inferior à registada no concelho, sendo de 5,81%. O 1º ciclo do ensino básico continua a ser o grau 

de ensino com maior número de habitantes, com 585, enquanto o ensino pós-secundário e ensino 

superior apresentam também os valores mais reduzidos, de 11 e 120 habitantes respetivamente. 

 

Como se pode verificar na Tabela 20, no concelho de Vouzela a maior parte da população ativa 

trabalha nos sectores secundário e terciário com 1553 e 2082 habitantes respetivamente. Destaca-

se o valor relativo elevado do sector secundário, que corresponde a 35% da população ativa, 

enquanto na zona centro, este valor situa-se nos 26%, refletindo a grande importância da indústria 

no concelho e na região. 

 

4.9.3. Estrutura económica 
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Tabela 20 - Dados da população economicamente ativa e taxa de atividade (Fonte censos de 2001 e 2011, INE) 

Dados Concelho de Vouzela Freguesia de Campia 

População ativa 2011 4 798 682 

Sector primário 367 94 

Sector Secundário 1 903 294 

Sector Terciário 2 110 294 

Relativamente ao sector primário, este apresenta um valor baixo, de 323 habitantes, correspondendo 

a 7% da população ativa do concelho de Vouzela, refletindo o abandono da agricultura que se tem 

verificado nas últimas décadas. 

Na freguesia de Campia destaca-se a importância do sector secundário, representando 43% da 

população ativa da freguesia, igualando o sector terciário, enquanto a nível concelhio esta relação 

baixa para 39%. 

Relativamente à ZI de Campia, esta atualmente é responsável por 328 postos de trabalho, divididos 

por 10 empresas, tendo elevada importância na dinâmica económica e social da região. 
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Vouzela possui um grande espólio pré-histórico (à semelhança dos restantes concelhos de Lafões), o 

que atesta que este fértil vale do Vouga foi desde muito cedo habitado. Da ocupação romana 

subsistem também numerosos vestígios.  

Idade do Bronze 

Ocupação Romana 

Também vestígios da ocupação romana estão presentes no concelho de Vouzela, as termas, a 

agricultura, a exploração mineira e a rede viária de ligação entre o interior e o litoral de Portugal, são 

algumas das marcas deixadas pela romanização na região de Lafões. Destaca-se as estradas romanas 

bem conservados que ligam as aldeias de Carregal, Figueiredo da Donas, Bandavises e Fataunços. 

Uma outra estrada ligava S. Miguel do Mato e Figueiredo das Donas a S. Pedro do Sul.  

Idade média 

 

Relativamente ao património arqueológico, os monumentos megalíticos presentes nas terras de 

Lafões são testemunhos de uma continuada ação humana, vários milénios antes de Cristo. Em 

Vouzela é de destacar o dólmen Lapa de Meruje e a mamoa da Malhada do Tojal Grande (freguesia 

de Carvalhal de Vermilhas), o dólmen Cova da Moura (Fornelo do Monte) e a orca da Malhada do 

Cambarinho (Ventosa).

Na região de Lafões, são ainda notáveis a presença de castros da Idade do Bronze, onde a área 

habitacional é circundada por uma dupla muralha, e cursos de água, que constituíam um excelente 

sistema defensivo para os seus habitantes. No interior da muralha, a zona de habitação era disposta 

em pequenas plataformas onde se construíam as habitações, em pedra, com paredes de mais de 

2,00m de altura no momento da sua descoberta. Em Vouzela, temos vestígios deste tipo de ocupação 

no Castro de Cabeço do Couço (Campia), Outeiro do Castro (Fornelo do Monte), Castro de Paços 

(Paços de Vilharigues) e Alto do Castro (Queirã).

Deste período histórico existem também, várias torres medievais, nomeadamente a torre de 

Alcofra, torre de Vilharigues e a torre de Cambra. 

4.10. Património cultural 
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Património arquitetónico 

No que toca, ao património arquitetónico, por todo o concelho, sobretudo na vila de Vouzela, existem 

ainda diversas casas senhoriais dos séc. XVIII e XIX e que constituem um enorme valor patrimonial de 

carácter local, a igreja Matriz e o Museu Municipal de Vouzela, são também exemplos no importante 

valor de património arquitetónico existente no concelho. 

Nas proximidades da ZI de Campia, surgem alguns pontos arqueológicos com alguma relevância (no 

anexo 13 está a carta com a sua localização), que são os seguintes: 

 Necrópole megalítica do Zibreiro – Constituída por quatro mamoas, uma das quais de grandes 

dimensões, as restantes foram destruídas por trabalhos de reflorestação. 

 

  

 Ma oa fei a de gado  – necrópole que foi constituída por dois monumentos, uma das 

mamoas foi destruída. Pertence ao período neocalcolítico;

 Mamoa Tapadinho – Mamoa do período do Neolítico, constituída por terra e granito;

 Mamoa Tapadinho 2 – Mamoa do período do Neolítico;

 Castro do Cabeço do Couço – Povoado castrejo, a sua origem remontará ao final da idade do 

Bronze, durando até á idade do Ferro. Através de escavações arqueológicas, são visíveis os 

alicerces de três casas de planta circular. Aqui foram descobertos vários vestígios 

arquitetónicos, como fragmentos de cerâmica ou objetos de metal. Monumento em vias de 

ser classificado como Imóvel de Interesse Público;
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5. Análise dos impactes 

 

Tendo em conta a análise feita no capítulo anterior, relativamente ao ambiente afeto pelo projeto e 

pela descrição do projeto, é realizado neste capítulo a avaliação dos impactes das atividades 

ambientais e sociais das atividades relacionadas com a ampliação da ZIC. Estes impactes podem ser 

positivos ou negativos, diretos ou indiretos, cumulativos ou residuais. 

Os impactes foram descritos na matriz através dos seguintes itens: 

 Certeza (Certo / Incerto) 

 Qualificação (Negativo / Positivo) 

 Magnitude (Reduzida / Moderada / Elevada) 

 Incidência (Direto / Indireto) 

 Duração (Temporário / Permanente) 

 Significância ou Importância (Muito pouco significativo/Pouco significativo / Significativo/ 

Muito significativo) 

 Reversibilidade (Reversível / Irreversível) 

 

No final deste capítulo é apresentado uma matriz, onde está sintetizado os impactes, de forma a se 

perceber da melhor forma o balanço do custo ambiental do projeto. 

 

5.1. Clima 

5.1.1. Análise de impactes 

A zona Industrial de Campia, encontra-se localizada na base da serra do Caramulo, caraterizada por 

possuir um clima temperado húmido, com chuvas predominantes no inverno, bem como 

pontualmente com queda de neve. As temperaturas médias variam entre 6,2ºC e os 19,5ºC. 

Esta avaliação é realizada essencialmente à fase de construção da ampliação da ZI de Campia, visto 

que muitos dos impactes na fase exploração são difíceis de avaliar, pois não sabemos a quantidade e 

que tipo de indústria se vai instalar nos lotes a construir. 
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Tendo em conta a dimensão do projeto em estudo, não se prevê impactes no clima da região onde 

este está implementado. 

5.2. Geologia e geomorfologia 

A ZI Campia, encontra-se localizada em grande parte em zona de granitos, tendo uma pequena área 

na zona Oeste do projeto, pertencente ao complexo xisto-grauváquico. 

A fase de construção apresenta vários impactes, essencialmente resultantes de movimentação de 

terras resultantes das terraplanagens para a criação dos lotes a instalar na zona industrial. 

5.2.1. Análise de impactes 

5.3. Recursos hídricos superficiais 

5.3.1. Análise de impactes 

 

De acordo com a análise realizada, na fase de construção, o risco de impactes nos recursos hídricos 

superficiais são mínimos, podendo haver contaminação por poluentes orgânicos não perigosos, 

nomeadamente, resultado de arrastamento de materiais sólidos. O risco de ocorrer derrames 

durante a fase de construção no manuseamento de veículos e máquinas também existe, mas é 

Apesar da área de estudo apresentar na zona central um declive acentuado, grande parte das zonas 

a instalar os lotes serão instalados em zonas de declive moderadamente regular. No entanto prevê-

se escavações de alguma dimensão. 

As movimentações de terras estarão principalmente relacionadas com o aplanamento da topografia, 

de forma a se poder instalar os lotes previstos. 

O substrato afetado será essencialmente rochas granitoides, não tendo sido identificados valores 

geológicos de interesse conservacionista ou económico. 

Apesar destas movimentações não são previstos impactes significativos na estabilidade das 

formações geológicas. 

Deste modo, os impactes na fase de construção da ampliação ZI de Campia são impactes 

negativos, permanentes e irreversíveis, no entanto, como não é afetada as estruturas geológicas de 

importância cientifica ou económica, consideram-se impactes reduzidos e pouco significativos. 
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Na fase de exploração, os principais impactes terão resultado da preparação do terreno para a 

instalação de novas indústrias, aumentando assim as zonas de impermeabilização. Estas ações vão 

igualmente alterar o sistema de drenagem natural, com alterações na capacidade de retenção de 

água dos solos e aumentando a drenagem superficial. No entanto este efeito será minimizado através 

da rede de águas pluviais prevista no projeto. 

 

5.4. Recursos hídricos subterrâneos 

 

No caso dos recursos hídricos subterrâneos, os impactes na fase de construção são resultantes da 

alteração da drenagem natural do local. Com a movimentação de terras e alteração da geomorfologia 

da área de estudo, poderá ocorrer impactes nos recursos hídricos subterrâneos, diminuindo a 

drenagem subterrânea e aumentando a drenagem superficial, podendo diminuir o nível freático. 

A água utilizada na ZIC continuará a ser proveniente da rede pública de abastecimento, no entanto 

dependendo do tipo de indústria que se instalará na ZI, poderá ser necessário a criação de captações 

de água para satisfazer as necessidades que possam surgir. Esta questão terá de ser avaliada 

posteriormente durante a instalação das mesmas. 

Resumindo haverá impactes decorrentes da fase de construção da ampliação da ZI de Campia, no 

entanto, pela análise realizada, serão negativos, permanentes, de magnitude reduzida e pouco 

significativos. 

 

5.5. Qualidade do ar 

5.5.1. Análise de impactes 

De acordo com os dados da APA, a ZIC encontra-se numa zona onde maioritariamente dos dias, 

apresenta uma boa qualidade de ar. Os impactes previstos para a fase de construção, são a emissão 

de poeiras produzidas durante a obra, bem como a circulação de veículos e consequente emissão de 

gases. Sendo estes impactes, negativos, temporários, de magnitude reduzida e muito pouco 

significativos. 

mínimo. O principal impacte do projeto é a alteração da drenagem natural, com destaque para a 

linha de água identificada. 
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Como ainda é desconhecido o tipo de empresas que se instalarão na ZI, na fase de exploração, os 

impactes que se pode prever atualmente, são os trabalhos de manutenção, bem como a circulação 

de veículos no normal funcionamento da ZIC. Desta forma os impactes na fase de exploração com a 

informação que temos atualmente são classificados de negativos, temporários, de magnitude 

reduzida e muito pouco significativos. 

 

5.6. Sistemas ecológicos 

5.6.1. Análise de impactes 

 

Outro impacte provável nesta fase será o aumento da área ocupada por espécies invasoras, sendo 

atualmente a sua presença quase insignificante. Mas sabendo-se do comportamento destas espécies, 

estas situações são ideais para a sua proliferação. No entanto este impacte é perfeitamente 

minimizado, ou mesmo anulado se forem tomadas as medidas necessárias de monitorização e 

controlo, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Logo podemos considerar os impactes da fase de construção negativos, reduzidos e pouco 

significativos, contabilizando-se na eliminação de coberto vegetal, a possibilidade de proliferação de 

invasoras e com a perturbação da fauna presente nas imediações das obras. 

Na fase de exploração, os impactes serão essencialmente o tráfego automóvel decorrente do 

funcionamento da ZIC, causando algum ruido e o aumento da probabilidade de atropelamento de 

fauna aqui existente. 

 

 

A área de ampliação da ZI Campia não apresenta nenhum habitat listado na diretiva habitats, sendo 

afetado pelas obras de ampliação, na sua maioria zonas florestais dominadas por pinheiro e 

eucalipto, ambas de pouco valor conservacionista, como se verificou pelos inventários realizados no 

local. Em menor escala serão afetados também alguns sobreiros e carvalhos-alvarinho. 

Relativamente à fauna, o principal impacte será a destruição de habitat, tendo este neste momento 

poucas condições, resultado do incêndio florestal de Outubro de 2017, bem como possíveis efeitos 

de perturbação relacionados com as obras e também com o funcionamento da zona industrial. 
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5.7. Solo e uso do solo 

5.7.1. Análise de impactes 

 

O projeto encontra-se situado numa zona dominada por floresta de Eucalipto e Pinheiro, refletindo 

os dados presentes na carta de aptidão dos solos do Atlas do Ambiente.  

O principal impacte ao nível do solo, será a alteração de ocupação de floresta, para industrial, 

havendo uma maior impermeabilização dos solos, e consequente aumento da drenagem superficial. 

Resumindo os impactes são perda de ocupação florestal, aumento da impermeabilidade e afetação 

da linha de água existente na área de estudo. 

5.8. Ordenamento 

5.8.1. Análise de impactes 

Relativamente ao PDM de Vouzela, este projeto já está previsto no seu regulamento, estando em 

conformidade com o mesmo. No entanto destacamos a área do projeto presente em REN, uma linha 

de água que atravessa a parte Sul da área de ampliação, que será em parte afetada na segunda fase 

de ampliação do projeto, que terá de cumprir a lei relativamente à REN, sendo necessário um pedido 

de autorização à entidade responsável. 

5.9. Socio-economia 

5.9.1. Análise de impactes 

Neste descritor não se prevê impactes negativos. Com o aumento da área disponível na ZI Campia 

para acolher novas empresas, e tendo em conta o potencial de atração desta, resultante da sua 

situação geográfica, prevê-se impactes positivos no tecido económico da região. 

 

No que toca ao ordenamento do território, relativamente ao PNPOT e ao PSRN2000, não se 

prevê impactes, estando o projeto em conformidade com este dois instrumentos de gestão 

territorial nacionais. 

Relativamente à RAN, o projeto não tem qualquer interferência na mesma. 
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5.10. Património cultural 

5.10.1.  Análise de impactes 

 

Tendo em conta a distância da ZIC ao património identificado na região, não se prevê qualquer 

impacte no mesmo. No entanto, pode ocorrer impactes em estruturas arqueológicas desconhecidas, 

durante os trabalhos de movimentações de terra. 

 

5.11. Matriz síntese de impactes 

De seguida são apresentados os impactes e a sua descrição de forma sistemática na matriz síntese 

de impactes: 

Tabela 21 – Matriz da síntese de impactes 

Descritor Impacte Fase Localização Caraterísticas do 
impacte  

Geologia e 

geomorfologia 

Aumento dos processos 

erosivos resultantes da 

movimentação de terras 

e rochas. 

Construção Na zona de 

ampliação da ZIC 

Certo 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

 

 

Alteração da 

geomorfologia do terreno 

Construção Na zona de 

ampliação da ZIC 

Certo 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Significativo 
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Descritor Impacte Fase Localização Caraterísticas do 
impacte  

Recursos hídricos 

superficiais 

Alteração da qualidade 

das águas superficiais  

Construção e 

Exploração 

Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente 

Incerto 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Indireto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

 

Alteração do sistema de 

drenagem natural 

 

Construção 

 

Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente 

Certo 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto; 

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco significativo 

 

Recursos hídricos 

subterrâneos 

Alteração da qualidade 

das águas subterrâneas 

Construção Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente 

Incerto 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Indireto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

Diminuição do nível 

freático 

Construção e 

exploração 

Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente 

Incerto 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Indireto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 
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Descritor Impacte Fase Localização Caraterísticas do 
impacte  

Qualidade do ar Alteração da qualidade 

do ar 

Construção Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente do 

projeto 

Certo 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto; 

Permanente, 

Irreversível 

 

Muito pouco 

significativo 

Sistemas ecológicos Destruição de vegetação  Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Certo 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco significativo 

Corte de espécies 

protegidas - sobreiros 

Construção Área de 

ampliação da ZIC  

Certo; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco significativo 

Proliferação de espécies 

invasoras 

 
 

 

Construção e 

Exploração 

Área de 

ampliação da ZIC 

e envolvente 

Incerto; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Indireto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

Destruição de habitat Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Certo; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco significativo 

Perturbação das espécies 

de fauna 

Exploração Área ZIC e 

envolvente 

Incerto; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 
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Descritor Impacte Fase Localização Caraterísticas do 
impacte  
Indireto; 

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

Solos e usos do solo 

 

Alteração das 

características do solo 

Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Certo; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Significativo 

Artificialização do solo Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Certo; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco Significativo 

Alteração do uso do solo  Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Certo; 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Pouco significativo 

Património cultural Destruição de património 

arqueológico 

Construção Área de 

ampliação da ZIC 

Incerto 

Negativo; 

Magnitude reduzida; 

Direto;  

Permanente, 

Reversível 

 

Pouco significativo 

Socio-economia Dinamização da 

economia local 

Exploração Localmente Certo 

Positivo; 

Magnitude 

moderada; 

Direto;  

Permanente, 

Irreversível 

 

Significativo 
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6. Medidas de minimização e mitigação dos impactes do projeto 

As medidas de mitigação e minimização têm como objetivo evitar possíveis impactes gerados por 

ações da execução da obra, bem como, diminuir o grau ou magnitude das mesmas ações, ou 

compensar os impactes provocados. 

6.1. Fase de pré-construção 

 

M1. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), este deverá incluir o planeamento da 

obra, medidas de minimização, calendarização e um Sistema de Gestão Ambiental. 

M2. Os estaleiros e locais de armazenamento dos materiais devem estar localizados na 

área de intervenção, devendo-se evitar se possível, movimentações de terras ou abertura 

de acessos para a criação dos mesmos. 

M3. Os acessos à obra devem estar claramente identificados.  

 

6.2. Fase de construção 

M4. As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

indispensáveis à execução da obra. 

M5.   Os resíduos vegetais resultantes das desmatações devem ser removidos e 

encaminhados para o destino final, preferencialmente para reutilização. 

M6.  As escavações e outras movimentações de terra deverão, se possível ser iniciados logo 

após os solos estejam limpos, de forma a evitar repetições de ações sobre a mesma área. 

M7. A execução de escavações e aterros não deve ocorrer em períodos de elevada 

pluviosidade para evitar deslizamentos e uma maior erosão dos solos. 

M8.  Reutilizar, sempre que possível os materiais provenientes de escavações, de forma a 

diminuir a quantidade de terras sobrantes.  

M9.  Todas as ações que impliquem movimentação de terras deverão ter 

acompanhamento arqueológico, por um arqueólogo credenciado. 

De seguida são apresentadas as medidas propostas, divididas para as diferentes fases, a fase de 

pré- construção, a fase de construção, pós-construção e fase de exploração. 
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M10. Se ocorrer vestígios de contaminação nos materiais de escavações, estes materiais 

devem ser armazenados devidamente até serem encaminhados para o destino final.  

M11. Se houver terras sobrantes, as zonas de depósito devem excluir áreas de domínio 

hídrico, áreas inundáveis, áreas de elevada infiltração, perímetros de proteção de 

captações, áreas classificadas como RAN e REN, sítios sensíveis relativamente a espécies 

protegidas, locais sensíveis do ponto de visa geotécnico, locais sensíveis do ponto de vista 

paisagístico, áreas de ocupação agrícola, áreas próximas de aglomerados urbanos e/ou 

turísticos e zonas de proteção do património. 

M12. Relativamente à melhoria do acesso à zona de ampliação da ZIC, assegurar as normas 

de segurança e sinalização de forma a minimizar a perturbação nas atividades das 

populações. 

M13. Manter os caminhos de acesso às obras limpos de forma a evitar a dispersão exagerada 

de poeiras. 

M14. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, deverá ser 

realizada por veículos adequados com carga coberta, para evitar dispersão de poeiras.  

M15.  Garantir a manutenção adequada de todos os veículos e máquinas, de forma a 

minimizar os riscos de contaminação de águas e solos, bem como minimizar as emissões 

atmosféricas. 

M16. Manutenção da maquinaria a utilizar na obra terá que ocorrer apenas em local próprio. 

M17. Realizar a aspersão regular e controlada de água, principalmente nos períodos mais 

secos e ventosos nas zonas de trabalho, acessos utilizados e outras zonas onde poderá 

haver uma maior acumulação de poeiras que afetem as populações locais. 

M18. A maquinaria pesada apenas deve circular na zona de intervenção do projeto. 

M19. As ações de construção, sobretudo as mais ruidosas e transporte de materiais deverão 

ocorrer no horário entre as 8h00 e as 20h00, de acordo com o estabelecido no artigo 14º 

do Regulamento Geral de Ruído, evitando-se assim a perturbação das populações. 

M20. Realizar o controlo das plantas invasoras presentes na área de ampliação, 

nomeadamente de Acacia dealbata e Cortaderia selloana (ambas estão presentes nas 

áreas da segunda fase de ampliação da ZI). 

M21. Nas zonas circundantes à exploração deve haver um controlo da disseminação de 

espécies invasoras, que eventualmente possam ser introduzidas na área durante a fase de 

construção. 
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M22. De modo a minimizar o impacte das obras na fauna e flora existentes, a circulação de 

veículos deve-se efetuar dentro dos caminhos existentes, bem como a velocidade 

reduzida. 

M23. O corte de sobreiros, deve-se restringir ao estritamente necessário e deve cumprir o 

disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio. D.R. n.º 121, Série I-A, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. D.R. n.º 152, Série I-A. 

M24. Deve ser contabilizado o número de sobreiros abatidos, sendo posteriormente 

plantados em igual número na zona de espaços verdes e utilização coletiva. 

M26. Os resíduos produzidos na obra devem estar devidamente armazenados, de acordo 

com a sua tipologia, devendo ser tomadas todas as medidas para evitar possíveis 

derrames. Não é permitido armazenar resíduos margens, leitos de linha de água e zonas 

de máxima infiltração. 

M27. Os resíduos produzidos nas áreas sociais devem ser separados em contentores 

específicos, para envio posterior para reciclagem. 

M28. O estaleiro deve ter um Ecoponto em local coberto e impermeabilizado para a recolha 

e armazenamento seletivo dos resíduos produzidos na obra. 

M29. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem.  

M30. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis em número adequado à 

quantidade de trabalhadores da obra. 

M31. Os efluentes domésticos produzidos na obra, deverão ir para o sistema municipal de 

recolha de efluentes, ou a recolha em tanques ou fossas estanques.  

M32. Quando ocorrer um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se logo à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente. Se 

for necessário deve-se armazenar e enviar para o destino final ou deverá ser recolhido por 

um operador licenciado. 

M25. Deverá ser criado um Plano de Gestão de Resíduos, onde deverão estar listados 

os  resíduos  produzidos  na  obra,  identificados  e  classificados  de  acordo  com  a  Lista 

Europeia  de  Resíduos  (LER),  bem  como  a  identificação  dos  destinos  finais  dos 

diferentes tipos de resíduos. 
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M33. Os parques para veículos pesados nos estaleiros deverão ser impermeabilizados, com 

um sistema de drenagem para caixas de separação de óleos. 

M34. Os depósitos de combustíveis e lubrificantes deverão estar em locais 

impermeabilizados com drenagem para tanques de retenção. 

M35. Quando ocorrer a lavagem das autobetoneiras, as águas residuais resultantes devem 

6.3. Fase de pós-construção 

 

M37. Caso tenha havido afetação dos acessos á obra ou equipamentos e serviços existentes 

nas zonas adjacentes, deve-se proceder à recuperação dos mesmos.  

M39. Garantir a aplicação de um plano de recuperação paisagística, tendo em conta, que a 

vegetação a colocar, nomeadamente espécies arbustivas e arbóreas, devem ser 

autóctones da região. 

M40. Garantir a reposição dos sobreiros cortados, plantando-se em igual número, e 

procedendo-se ao acompanhamento dos mesmos durante dois anos após a sua plantação, 

substituído os exemplares que morrerem. 

manutenção adequada, pelo menos uma vez por ano, de preferência em Setembro, antes 

do Outono e Inverno. 

M42. Deve-se proceder ao controlo de espécies invasoras que eventualmente possam se 

instalar dentro da ZIC e nas áreas adjacentes, utilizando-se os métodos de irradicação 

destas espécies disponibilizados em www.invasoras.pt 

  

ser descarregadas em bacias de decantação dedicadas.  

M36.  No final da obra deve-se proceder à desmontagem do estaleiro, remoção de 

maquinaria, depósito de matérias, entre outros, bem como a limpeza dos locais onde 

estes materiais estavam, de forma a repor as condições existentes antes do início dos 

trabalhos.

M38. Garantir a limpeza e desobstrução da rede de drenagem que possa ter sido afetada 

pelos trabalhos da obra.

6.4. Fase de exploração 

M41. Garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem, procedendo-se à vistoria e 

http://www.invasoras.pt/
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7. Lacunas técnicas ou de conhecimento 
 

As lacunas de conhecimento identificadas, estão relacionadas com a falta de alguma informação 

relativa à área de estudo, nomeadamente nos seguintes itens: 

 Qualidade do ar, não existindo dados de medições na zona, havendo apenas dados 

qualitativos. 

 Falta de dados relativos à qualidade das águas subterrâneas e superficiais na área de estudo. 

Relativamente à qualidade do ar, apesar da falta de dados, podemos concluir, pela falta de fontes 

poluentes e um elevado coberto florestal na zona, que a qualidade do ar é boa, bem como as 

emissões realizadas na ZIC não afetando de forma significativa a qualidade do ar. 
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8. Conclusões 
 

Esta área de expansão da ZIC, já estava prevista na revisão do PDM de 2012, fazendo parte de uma 

estratégia de desenvolvimento económico sustentável para o concelho mais alargada.  

Relativamente aos impactes negativos do projeto, de acordo com a análise efetuada, no geral são 

pouco significativos, sendo a grande maioria na fase de construção, normais em intervenções deste 

tipo. 

O mais significativo prende-se por a destruição de floresta e consequente alteração do uso do solo. 

A zona afetada pelo projeto é atualmente ocupada maioritariamente por floresta de pinheiro e 

eucalipto, não havendo valores especiais na área. Com exceção da presença de alguns sobreiros, 

espécie sujeita a legislação especial. 

De acordo com os impactes negativos previstos, foram apresentadas neste relatório várias medidas, 

quer para a fase de construção, quer para a exploração, que visam minimizar e se possível anular os 

impactes do projeto. O cumprimento das medidas de minimização propostas neste relatório são 

essenciais para atenuar os impactes do projeto. 

Quanto aos impactes positivos, estão previstos, tanto na fase de construção, pelo emprego criado e 

dinamização das atividades económicas locais, como na fase de exploração. Com as condições criadas 

é previsível um aumento considerável dos postos trabalho criados pela ZIC. Com a instalação de mais 

empresas na ZIC, é expectável também, o aumento do contributo do concelho para as exportações 

portuguesas. Prevê-se então, impactes positivos significativos. 

A projeto em estudo resulta da necessidade de dinamizar a economia local, com a instalação de novas 

empresas na ZIC, tendo como objetivo a captação de investimento e produção de riqueza no 

território, aproveitando o enorme potencial da localização da mesma. A proximidade à A25, uma 

das mais importantes vias de transporte portuguesas, é um atrativo enorme para empresas 

que procurem local para se instalar. A atração de investimento para o concelho de Vouzela é crucial, 

tendo em conta a perda de população que este concelho tem vindo a ter nos últimos anos. Esta 

necessidade é ainda mais acentuada com os incêndios de Outubro de 2017, que causaram graves 

danos no território, quer económicos, quer ambientais. 
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Conclui-se desta forma que, apesar dos impactes negativos identificados, a Ampliação da Zona 

Industrial de Campia é no geral positiva. Tendo em conta a pouca significância dos impactes negativos 

identificados, bem como as repercussões positivas a nível económico e social resultantes deste 

projeto, considera-se que se foram aplicadas as medidas propostas, é positiva a implementação deste 

projeto. 
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