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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 
AFECTADO 

 

A caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto consiste numa descrição do 

estado actual do ambiente relativamente a um determinado espaço (Área de 

Estudo), tendo em consideração todos os descritores ambientais que poderão ser 

afectados pela construção ou exploração do projecto. 

Esses descritores são: 

- Geologia e Hidrogeologia; 

- Solos, RAN e REN; 

- Clima; 

- Recursos Hídricos; 

- Qualidade do Ar; 

- Ruído; 

- Diversidade Biológica; 

- Componente Social; 

- Planeamento e Gestão do Território; 

- Património; 

- Paisagem. 

Nos casos em que se preveja que o estado actual destes descritores será alterado 

de forma relevante, independentemente da implantação ou não implantação do 

projecto em análise, será efectuada uma perspectiva da evolução desse descritor 

(Ausência de Intervenção). 

Esta situação prevê-se à partida particularmente pertinente quanto aos aspectos da 

componente social e de Planeamento e Gestão Territorial, embora possam existir 

outros aspectos ao longo do estudo que também venham a ser perspectivados. 

No que respeita ao espaço a estudar, este será delimitado em função da área 

sujeita à afectação directa e indirecta das acções do projecto, e será denominado 

ao longo do EIA como Área de Estudo. 
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Esta Área de Estudo varia em função do descritor ambiental que se analisa, 

apresentando-se para cada um, uma área de estudo que se considere relevante 

para a realização de uma posterior análise de impactes. 

Seguidamente apresenta-se a caracterização da região, discriminada por descritor 

ambiental. 
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4.1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

4.1.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, corresponde á área apresentada no desenho 3 do anexo dos 

desenhos (Traçado e Área em Estudo), permitindo esta caracterizar a geologia e 

hidrogeologia da área de implementação do projecto e sua envolvente.  

 

4.1.2. GEOMORFOLOGIA 

A área em estudo é caracterizada do ponto de vista geomorfológico, por uma 

sucessão de relevos, separados por vales estreitos e declivosos ou por pequenas 

depressões originadas por erosão diferencial. Esta corresponde a uma região de 

natureza essencialmente montanhosa, com alguns relevos de dureza graníticos 

encaixados em Formações xistentas de modelado variável.  

Dois tipos de modelado predominam: o modelado xistento, com vertentes mais 

suaves associadas a uma rede hidrográfica mais densa e hierarquizada e o 

modelado granítico com formas mais abruptas e uma rede hidrográfica menos 

densa. O relevo é acentuado na zona mais a Este da área em estudo, 

principalmente devido à resposta diferencial dos maciços graníticos face à erosão.  

Destaca-se a Serra de Gois, situada a Norte do rio Coura, rodeada pelas povoações 

de Lanhelas, Gondarém e Vilar de Mouros que constitui um relevo de resistência 

que se eleva dos terrenos xistentos. Apresenta vertentes íngremes e uma altitude 

de 344m (vértice geodésico - Monte de Góis) (ver figura 4.1).  

Importante relevo granítico, disposto em arco, rodeia a região de Vila Nova de 

Cerveira. O ponto culminante encontra-se no Alto da Pena. Para Sul e Sudeste esta 

cintura prolonga-se até Sopo, como se pode observar na figura seguinte. 

Nos terrenos xistentos que afloram entre os afloramentos graníticos, eleva-se o 

espigão do Penedo das Casinhas com 388m de altitude e o Penedo da Castanheira. 
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O rio Coura desenvolve-se com traçado meandriforme, sendo atravessado no inicio 

do traçado de todas as alternativas por meio de um viaduto. Este rio possui vários 

afluentes, de entre os quais se destacam nesta área o regato das Amoladoras e o 

regato do Buraca do Pedro.  

Os traçados das diferentes Alternativas inserem-se na sua maioria em terrenos 

eruptivos constituídos por granitos alcalinos de grão grosseiro.  

Os traçados das alternativas 1 e 2, desenvolvem-se a partir do pK 1+300 e a partir 

do pK 1+000, respectivamente, na base da encosta da Serra de Gois, atingindo ao 

eixo cotas máximas da ordem dos 116m.  

Os traçados das alternativas 3 e B2, desenvolvem-se a partir do pK 1+000 e a 

partir do pK 1+500, respectivamente, a Sul das alternativas 1 e 2, atingindo ao 

eixo cotas máximas da ordem dos 85m. 
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Povoações#

Marco geodésico$Z
Alternativa B2

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Legenda
Patamares altimétricos

400 - 463.17

350 - 400

300 - 350

250 - 300

200 - 250

150 - 200

100 - 150

50 - 100

1 - 50

0 - 1

#

#

#

#

#

$Z

$Z

$Z
Vilar de Mouros

Sopo

Seixas

Lanhelas

Gondarém

Monte de Gois

Gorito

Penedo das Casinhas

1 0 1 km

 

Figura 4.1 – Representação da área em estudo 
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4.1.3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

O território Continental Português é formado pelas seguintes unidades 

geomorfológicas: o Maciço Hespérico, a orla meso-cenozóica ocidental ou Lusitana, 

a orla meso-cenozóica meridional ou Algarvia e a bacia do Tejo-Sado. 

O Maciço Hespérico, ou Ibérico (onde a área de estudo se situa), é constituído por 

terrenos pre-câmbricos e paleozóicos, em geral, metamorfizados e deformados 

parcialmente recobertos por formações mais modernas (Teixeira & Gonçalves, 

1980). Fazem parte do Maciço, rochas metamórficas, rochas sedimentares e 

metassedimentares  assim como rochas eruptivas, sobretudo graníticas. 

 

4.1.3.1. UNIDADES LITOSTRATIGRÁFICAS  

A área abrangida pelo estudo compreende as unidades litoestratigráficas 

apresentadas seguidamente, da mais antiga para a mais recente. A sua 

identificação e respectiva simbologia teve por base as plantas geológicas das 

alternativas em estudo, á escala 1/5000, presentes no Estudo Geológico-

Geotécnico, e apresentadas juntamente com este estudo. A caracterização das 

unidades teve também por base a Folha 1-C de Caminha, da Carta Geológica de 

Portugal na escala 1:50 000, dos Serviços Geológicos de Portugal (1962) (ver 

desenho 4) e respectiva notícia explicativa.  

 

Rochas Eruptivas 

•  γγγγm - Granito alcalino de grão médio – Esta formação é constituída 

por granitos alcalinos, com duas micas ou só com biotite. Estes 

apresentam como minerais essenciais, quartzo, plagioclase sódica 

(quase sempre albite), feldspato potássico-sódico e biotite quase 

sempre associada à moscovite. Como minerais acessórios identifica-se 

principalmente,  apatite,  zircão e alanite.   
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Alguns destes granitos apresentam-se bastante alterados, devido 

essencialmente, a fenómenos de sericitização e caulinização.  

Esta unidade aflora na área em estudo numa mancha que se estende 

entre Sopo e Gondarém, não sendo atravessada pelos traçados em 

estudo. 

•  γγγγg – Granito alcalino de grão grosseiro – O granito alcalino de grão 

grosseiro apresenta a mesma constituição  do granito alcalino de grão 

médio, diferindo apenas na textura. A fácies de grão grosseiro é 

predominante, embora sejam frequentes diferenciações de grão médio 

e fino. 

Estes granitos afloram na Serra de Góis, aflorando ao longo de 

praticamente todo o traçado das quatro alternativas. Apresentam-se de 

um modo geral medianamente alterados, por vezes alterados e pouco 

alterados. 

 

Silúrico 

•  Sa – Xistos andaluziticos e Xistos luzentes - As formações do 

Silúrico afloram, na área em estudo, entre os maciços graníticos. Estas 

formações são compostas por xistos e grauvaques, incluindo faixas de 

xistos grafitosos, xistos andaluzíticos, xistos luzentes, liditos e 

quartzitos. 

Os xistos andaluziticos e os xistos luzentes são atravessados, pelas 

alternativas 1 e B2, entre o pK 0+565 e o pK 0+640 e entre o pK 

0+720 e o pK 0+850. Encontram-se, de um modo geral, muito 

metamorfizados. 
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Plistocénico 

   Depósitos de Terraços Fluviais 

Ocorrem na área em estudo alguns depósitos de terraços, localizados na 

margem do rio Minho, a Norte de Seixas, sendo constituídos por leitos 

espessos de calhaus rolados ou seixos (geralmente de quartzo), de 

tamanho variável, com intercalações argilo-arenosas. Estes depósitos não 

são atravessados pelos traçados em estudo. 

 

Moderno 

•  a - Aluviões actuais - Os depósitos actuais desenvolvem-se ao longo 

dos rios e seus afluentes, em especial nos rios Minho e Coura. Estes 

são constituídos por lodos, areias e cascalheiras fluviais.   

Ocorrem com maior expressão no início do traçado de todas as 

Alternativas, associadas ao leito do Rio Coura e no final relacionadas 

com os depósitos do rio Minho. 

•  Co – Coluviões – Os depósitos coluvionares, marginam numa 

pequena extensão o início do traçado de todas as alternativas, não 

sendo no entanto atravessados. 

Na área em estudo afloram numerosos filões de natureza diversa: 

•  γγγγap - Filões aplito-pegmatíticos e pegmatíticos – Estes filões são 

muito comuns nesta região, ocorrendo encaixados nos xistos 

andaluzíticos. Predominam as rochas leucocráticas a hololeucocráticas, 

alcalinas com moscovite. 

Os filões apresentam uma orientação predominante de NNW-SSE, 

ocorrendo também filões com orientação NNE-SSW. Estes filões não 

são atravessados pelas alternativas em estudo. 
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•  qal - Filões quartzo-andaluzíticos – Estes filões têm pequena 

representação na área em estudo, ocorrendo alguns filões dispersos 

nos xistos andaluzíticos. Estes também não são atravessados pelos 

traçados em estudo. 

 

4.1.4. TECTÓNICA 

A região em estudo situa-se na zona Centro Ibérica, cujos terrenos foram 

profundamente afectados pela orogenia hercínica, que provocou  o dobramento e a 

fracturação dos terrenos paleozóicos e a instalação dos maciços eruptivos. Estas 

intrusões graníticas são responsáveis pela metamorfização intensa das rochas 

xistentas desta região. 

O carácter estrutural e metamórfico exibido pelas Formações Paleozóicas, assim 

como a existência de um importante acidente tectónico a separar a Unidade do 

Minho central, do Silúrico, das unidades mais antigas, indicam inserção em níveis 

estruturais diferentes. Assim, considera-se que o Silúrico é alóctone (Parautóctone) 

em relação às Formações Câmbricas e Ordovícicas autóctones. Este acidente, que 

se trata na realidade de um carreamento (carreamento de Vila Verde), de direcção  

NNW-SSE, tem repercussões na geomorfologia, no carácter estrutural exibido pela 

rocha e afecta a geometria da drenagem das águas superficiais. No entanto, 

existem diversos indícios que apontam para a existência de descontinuidades nos 

xistos do Silúrico subparalelas ao plano principal.  

A deformação observada pelas formações que contornam o Maciço granítico do 

Monte de Gois está condicionada pela instalação do próprio corpo ígneo. Assim, no 

contacto Sul entre o granito de Gois e os Xistos a atitude média da estratificação  

sofre localmente uma alteração apresentando tendência para contornar a forma do 

Maciço. 

Quer os movimentos paleozóicos, quer movimentos posteriores, originaram 

algumas fracturas, nas quais se instalaram filões de quartzo ou outros. 
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1.1.4 SISMICIDADE 

De acordo com o zonamento sísmico para o território nacional (Figura 4.2), 

elaborado pelo Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e 

Pontes, a região encontra-se incluída na Zona Sísmica D, a de menor risco sísmico, 

à qual corresponde um coeficiente de sismicidade α de 0.3. 

 

Zonas Sísmicas 

 (Ordem decrescente de 

sismicidade) 

Valores do Coeficiente de 

sismicidade, αααα 

A 1.0 

B 0.7 

C 0.5 

D 0.3 

 

Figura 4.2– Zonamento sísmico de Portugal Continental 
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4.1.5. RECURSOS MINERAIS  

Apesar de não existir actualmente, na região, nenhuma mina em actividade, esta 

apresenta particulares potencialidades em estanho, volfrâmio, tungsténio, tântalo, 

tântalo e colômbio, titânio e ouro. 

Em termos metalogenéticos a maioria dos depósitos estão directa e indirectamente 

na dependência espacial dos granitos, nomeadamente das suas auréolas de 

metamorfismo de contacto.  

As mineralizações, geralmente do tipo filoneano, encontram-se, na sua maioria 

associadas aos filões aplito-pegmatíticos, assim como aos filões de quartzo. 

De acordo com o Instituto Geológico e Mineiro, trata-se de uma região 

tradicionalmente rica em minérios de estanho, destacando-se na área em estudo a 

Mina denominada “Castelhão” (estanho e volfrâmio), na localidade com o mesmo 

nome, na freguesia de Vilar de Mouros, revogada em 1992. 

De acordo com a Direcção de Serviços de Recursos Geológicos da Direcção Regional 

de Economia do Porto, não existe na área em estudo nenhuma pedreira.  

 

4.1.6. HIDROGEOLOGIA 

Na região em estudo desenvolvem-se essencialmente dois sistemas de aquíferos; 

fracturados e porosos, na dependência, respectivamente, de rochas xistentas e 

graníticas, e de depósitos aluvionares. Com efeito, os xistos do Silúrico e os 

granitos, constituem o suporte litológico de aquíferos fracturados cuja 

produtividade está dependente do grau e espessura da capa de alteração superficial 

da rocha, do grau de fracturação através de falhas e diaclases, e da presença de 

rochas filoneanas. Estas formações, embora constituam habitualmente aquíferos de 

pior rendimento, podem por vezes obter-se caudais razoáveis. 

Na área em estudo os granitos de duas micas, apresentam permeabilidade que 

varia entre média a baixa e alta. De um modo geral as maiores produtividades 

verificam-se nos locais de cruzamento de linhas de fractura de grande 
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desenvolvimento, nos locais onde as dimensões da capa de alteração são 

consideráveis, junto a filões e nos locais de contacto entre formações xistentas e 

graníticas (ver desenho 5). 

É de salientar que a alteração dos granitos provoca a sua arenização na zona mais 

superficial, dando origem ao saibro de alteração. Nesta zona desenvolve-se um 

aquífero livre e continuo, típico do meio poroso, cuja produtividade depende das 

dimensões desta capa e da componente argilosa (quanto menor esta for, maior a 

produtividade). 

Na área em estudo as rochas xistentas apresentam, permeabilidade intersticial 

média a baixa, no entanto em alguns locais a permeabilidade fissural é elevada, 

atendendo ao grau de fissuração destas rochas. A circulação da água é feita ao 

longo das fracturas e das zonas de encaixe de filões. A produtividade destas 

formações é geralmente significativa, variando entre 1 a 3 l/s.Km2, podendo 

ultrapassar os 3 l/s.Km2 em alguns locais. 

Os aquíferos porosos encontram-se associados a depósitos aluvionares e depósitos 

de terraços fluviais, com maior expressão no vale do rio Coura. Estes depósitos, 

constituídos por lodos, areias, cascalheiras e leitos de calhaus rolados, constituem 

aquíferos importantes devido à elevada permeabilidade destes materiais. A sua 

produtividade é importante e está intimamente dependente da extensão e 

espessura das formações que os constituem.  

A recarga dos aquíferos é directa e provém da precipitação, que nesta região atinge 

os 1200 mm de média anual. As zonas de aplanação de montanha com fracturas 

abertas e sem preenchimento argiloso, as chamadas “Chãs” da região minhota, 

constituem zonas preferenciais de recarga dos aquíferos subterrâneos (Pedrosa, 

1999). A recarga dos aquíferos porosos provém da precipitação que cai 

directamente sobre os afloramentos e das linhas de água superficiais. 

Segundo Pedrosa (1999) existem quatro direcções preferenciais de escoamento 

subterrâneo que se relacionam com os grandes alinhamentos estruturais existentes 

na região. Estas direcções são NNW-SSE ou seja a direcção dos cisalhamentos 

Vigo-Régua e do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão, a sua perpendicular que controla 
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por exemplo o encaixe do troço mediano do rio Coura, e as duas restantes têm 

direcções próximas de N-S e E-W.  

As águas subterrâneas desta região são utilizadas para consumo humano assim 

como para rega.  

Foram identificadas na área em estudo, algumas captações municipais de água 

subterrânea, com base em informação obtida junto das Câmaras Municipais de 

Caminha e de Vila Nova de Cerveira e também da Direcção Regional do Ambiente e 

do Ordenamento do Território da Região Norte. 

Relativamente ao Concelho de Caminha, a única captação municipal do concelho, 

localizada na área de estudo (captação com a referência Nº1), é uma mina de 

água, a qual se encontra localizada no desenho 6. Esta captação, com um caudal de 

50m3/dia, abastece a freguesia de Lanhelas (ver capitulo Recursos Hídricos 4.4.6.1    

- Consumo Urbano). Encontra-se também localizada no referido desenho uma 

captação, que apesar de ser privada abastece os seus proprietários que constituem 

cerca de 30% da freguesia de Lanhelas. Trata-se de uma mina de água com um 

repartidor, que possui um caudal de 80 a 100m3/dia. 

No que diz respeito ao concelho de Vila Nova de Cerveira, foram identificadas cinco 

captações municipais de origem subterrânea, identificadas no quadro seguinte e no 

desenho 6 do anexo dos desenhos.  

 

Quadro 4.1 – Captações Municipais de Vila Nova de Cerveira de origem subterrânea  

Referência Freguesia Lugar do Furo 
Caudal Máximo 

Instantâneo (l/h) 

2 Gondarém Largo Municipal 1199 

3 Gondarém Coques 3,33 

4 Gondarém Mata 396 

5 Gondarém Mangoeiro 2398 

6 Sopo Cabral 9972 

Todas as captações identificadas no quadro anterior são utilizadas para fins 

domésticos e para rega. 
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De acordo com as referidas Câmaras Municipais e Direcção Regional do Ambiente e 

do Ordenamento do Território, não se encontram definidos perímetros de protecção 

para as captações municipais identificadas. 

Para além destas captações foram identificadas na área em estudo algumas 

captações privadas licenciadas pela Direcção Regional do Ambiente e do 

Ordenamento do Território da Região Norte, caracterizadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.2 – Captações Privadas licenciadas localizadas na área em estudo 

Ref. Concelho Freguesia 
Lugar do 

Furo 

Caudal 

Máximo 

Instantâneo 

(l/h) 

Usos 

1 Seixas Vale 300 Rega e Fins domésticos 

2 Seixas Poiares 2000 Rega e Fins domésticos 

3 
Vilar de 

Mouros 
Barreiros 3000 Indústria 

4 Lanhelas Regueiro 5000 Rega 

5 

Caminha 

Lanhelas Pomarinho 4000 Rega e Fins domésticos 

6 

Vila Nova 

de 

Cerveira 

Gondarém Bouça Vedra 1500 Rega e Fins domésticos 

Encontram-se também localizadas no desenho 6, quatro nascentes e duas 

captações privadas que de acordo com a informação existente não se encontram 

licenciadas, mas que foram identificadas num levantamento de campo realizado no 

final de Setembro e início de Outubro de 2001, aquando da realização do Estudo de 

Incidências Ambientais do IC1 – Riba de Âncora/Caminha. Estas captações são 

caracterizadas no quadro seguinte. 
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Quadro 4.3– Captações Privadas/Nascentes localizadas na área em estudo 

Referência Concelho 
Caudal 

(l/s) 
Características 

1 - 

Mina nos Granitos em fractura provável 

N45E. Alimenta linha de água afluente do 

rio Coura. 

2 - Mina nos granitos. 

3 1 Nascente  

4 - Nascente 

5 - 
Nascente. Situa-se no contacto entre filões 

aplíticos e os xistos do Silúrico. 

6 

Caminha 

0.33 

Nascente nos xistos do Silúrico em fractura 

sub-paralela á xistosidade local. A 

encaminhada para a ribeira a Norte. 

Desconhece-se o uso das minas e das nascentes acima identificadas. 
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4.2. SOLOS, RAN E REN 

4.2.1. SOLOS 

4.2.1.1. INTRODUÇÃO 

Para a área em estudo não existem publicadas pelo IHERA – Instituto de Hidráulica, 

Engenharia Rural e Ambiente, cartas de solos ou de capacidade de uso do solo à 

escala 1/50 000. 

Sendo assim, a análise pedológica da área de estudo foi feita com base na Carta de 

Solos da Região de Entre Douro e Minho à escala 1/100 000 (Folha 1) e respectiva 

Memória Descritiva. As unidades pedológicas são apresentadas segundo o critério 

estabelecido na Legenda da Carta dos Solos do Mundo da FAO/UNESCO 

(FAO/UNESCO/ISRIC, 1988).  

A caracterização da capacidade de uso do solo da área de estudo foi feita com base, 

na Carta da Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho à escala 1/100 000 (Folha 1) 

e respectiva Memória Descritiva, tendo sido adoptada a metodologia recomendada 

pela FAO (FAO, 1976 e 1983 e Dent e Young, 1981).  

 

4.2.1.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para a análise efectuada no descritor “Solos”, corresponde á área 

ocupada pelas alternativas de traçado em estudo no âmbito do presente projecto e 

pelos respectivos corredores de 400m centrados no eixo da via, tal como pode ser 

observado nos desenhos 9 e 10. 

 

4.2.1.3. TIPO DE SOLOS 

A partir da análise da Carta de Solos da Região de Entre Douro e Minho (desenho  

9), verifica-se que os grupos principais e unidades - solo (da Legenda da Carta dos 

Solos do Mundo da FAO/UNESCO) existentes na área em estudo, são os seguintes: 
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Atc - Antrossolos Cumúlicos – Solos que pela actividade humana, sofreram uma 

modificação profunda por soterramento dos horizontes originais do solo ou através 

de remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, 

adições seculares de materiais orgânicos, rega contínua e duradoura.  

Os antrossolos cumúlicos apresentam acumulação de sedimentos com textura 

franco-arenosa ou mais fina, em espessura superior a 50cm, resultante de rega 

contínua de longa duração ou elevação da superfície do solo por acção do homem.  

 

CMd – Cambissolos Distrícos – Os Cambissolos correspondem a solos com um 

horizonte câmbrico e sem outros horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou 

úmbrico, ou um A mólico assentando sobre um B câmbrico com grau de saturação 

em bases menor que 50%. Sem propriedades gleicas até 50cm a partir da 

superfície. 

Os cambissolos dístricos, são cambissolos com um horizonte A ócrico e grau de 

saturação em bases menor que 50%, pelo menos entre 20 e 25cm a partir da 

superfície, sem propriedades vérticas, sem propriedades ferrálicas no horizonte B 

câmbrico, sem propriedades gleicas até 100cm a partir da superfície, sem 

congelação permanente até 200cm da superficíe.    

 

FLd – Fluvissolos Dístricos – Os Fluvissolos são solos com propriedades flúvicas 

e não tendo outros horizontes de diagnóstico além de um A ócrico, mólico ou 

úmbrico ou um horizonte H hístico, ou um horizonte sulfúrico, ou material sulfídrico 

até 125cm da superfície. 

Os fluvissolos dístricos, são fluvissolos com grau de saturação em bases inferior a 

50% pelo menos entre 20 e 50cm a partir da superfície, sem horizonte sulfúrico e 

material sulfídrico até 125cm a partir da superfície, sem propriedades sálicas.  

 

CMu - Cambissolos Húmicos – São solos com um horizonte câmbrico e sem 

outros horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico, ou um A mólico 
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assentando sobre B câmbrico com grau de saturação em bases menor que 50%, 

sem propriedades sálicas, sem propriedades gleicas até 50cm a partir da superfície.   

Os cambissolos húmicos são cambissolos com um horizonte A úmbrico ou mólico, 

sem propriedades ferrálicas no horizonte B câmbrico, sem propriedades gleicas até 

100cm a partir da superfície, sem congelação permenente até 200cm a partir da 

superfície.  

 

LPu - Leptossolos Úmbricos - Os Leptossolos são solos limitados em 

profundidade, até cerca de 30cm a partir da superfície, por rocha contínua e dura 

ou material muito calcário ou uma camada cimentada ou muito contínua ou com 

menos de 20% de terra fina até 75cm a partir da superfície, não tendo outros 

horizontes de diagnóstico além de um A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem 

horizonte B câmbrico.  

Os leptossolos úmbricos, correspondem a Leptossolos com horizonte A úmbrico, 

sem rocha dura ou camada cimentada, contínuas, até 10 cm a partir da superfície. 

O perfil é normal do tipo A-R ou A-C-R.  

 

RGu - Regossolos Úmbricos – Os Regossolos são solos de materiais não 

consolidados, com excusão de materiais com textura grosseira ou com 

propriedades flúvicas, não tendo outro horizonte de diagnóstico além de um A 

úmbrico ou ócrico, sem propriedades gleicas em 50cm a partir da superfície. 

Os regossolos úmbricos, têm um horizonte A úmbrico, sem camadas 

permanentemente congeladas até 200cm, a partir da superfície.   

Com base no desenho referido, verifica-se na área em estudo a presença de 

diferentes unidades pedológicas, integradas nos grupos acima identificados, cuja 

descrição geral é apresentada no quadro seguinte. 
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Quadro 4.4 - Características das unidades pedológicas presentes na área de estudo 

Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

Tc 5.1 
ATcd.x - Antrossolos Cumúlicos Dístricos 
em xistos e rochas afins 

- Correspondem a antrossolos cumúlicos com grau de saturação em bases 

inferior a 50%, pelo menos entre 20 e 50 cm de profundidade; 

- O perfil é do tipo Ap-C ou Ap-C-Ab-Bb ou Ap-C-Ab-C; 

- Horizonte Ap com 20/30 cm, franco, franco-limoso e por vezes franco-

arenoso e horizonte C franco, franco-limoso e por vezes franco-arenoso. 

Substrato constituído por perfil soterrado, material de alteração de rocha 

xistenta subjacente ou material de origem coluvionar a mais de 50cm de 

profundidade; 

- Representação pequena a média, em encostas terraceadas das zonas de 

xistos; 

- Culturas de regadio ou sequeiro, vinha, olival, árvores de fruto ou 

prados.  
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Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

TC 5.1 CMdx.x – Cambissolos Dístricos Crómicos 
em xistos e rochas afins 

- Correspondem a cambissolos dístricos com horizonte B crómico; 

- O perfil é do tipo A-B-C-R, A-B-C ou A-B-R; 

- Horizonte A com 15/50cm, franco ou franco-arenoso. horizonte B 

câmbrico até 35/125cm, crómico, franco, franco-arenoso ou franco-

limoso. Horizonte C até 50/150cm, constituído por material grosseiro e 

pouca terra fina proveniente de alteração da rocha subjacente; 

- Representação pequena em áreas de relevo ondulado suave ou muito 

suave, sobretudo em zonas climáticas do litoral e do interior menos 

chuvoso; 

- Matas de pinheiros, eucaliptos ou mistas, culturas arvenses de sequeiro 

ou regadio ou incultos com matos. 

TC 11.1 ATcd.g - Antrossolos Cumúlicos Dístricos 
em granitos e rochas afins  

- Correspondem a antrossolos cumúlicos com grau de saturação em bases 

inferior a 50%, pelo menos entre 20 e 50cm de profundidade 

- O perfil é do tipo Ap-C ou Ap-C-Ab-Bb ou Ap-C-Ab-C; 

- Horizonte Ap com 20/35cm, franco-arenoso ou franco e horizonte C 

franco ou franco-arenoso. Substrato constituído por perfil soterrado, 

material da alteração de rocha granítica subjacente ou material de 

origem coluvionar; 

- Representação média a grande em encostas de zonas graníticas; 

- Culturas de regadio ou sequeiro, vinhas de bordadura ou estremes, 

olivais ou oliveiras dispersas, prados, etc. 
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Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

TC 11.1 CMdp.g – Cambissolos Dístricos 
Pardacentos em granitos e rochas afins  

- Correspondem a cambissolos dístricos com horizonte B câmbrico não 

crómico; 

- O perfil é do tipo A-B-C-R, A-B-C ou A-B-R; 

- Horizonte A com 10/40cm, franco-arenoso e por vezes franco ou 

arenoso-franco. Horizonte B câmbico até 35/85cm, não crómico, franco-

arenoso e por vezes franco. Horizonte C constituído por material da 

alteração e desagregação da rocha subjacente, em geral franco-arenoso 

a arenoso-franco na parte superior, mas passando a saibrento e mais 

consistente com a profundidade, aproximando-se progressivamente de 

rocha dura e continua a profundidade desde 50 a mais de 150cm; 

- Representação pequena a média em áreas de relevo ondulado suave ou 

ondulado, a baixa e média altitude. 

Fd 2.2 
FLdm – Fluvissolos Dístricos Medianos em 
aluviões recentes 

- Correspondem a fluvissolos dístricos que não apresentam textura 

grosseira contínua nem propriedades hidromórficas desde a superfície 

até, respectivamente, 50 e 100cm de profundidade; 

- O perfil é do tipo A-C; 

- Horizonte A franco, franco-limoso ou franco arenoso e horizonte C 

franco, franco-limoso ou franco-arenoso com estratos arenosos-francos, 

por vezes com características gleicas abaixo dos 100cm; 

- Média representação em baixas aluvionares, por vezes com influência 

coluvionar, em zonas de baixa e média altitude; 

- Culturas de regadio e por vezes pastagens. 
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Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

FLdm – Fluvissolos Dístricos Medianos em 
aluviões recentes 

- Correspondem a fluvissolos dístricos que não apresentam textura 

grosseira contínua nem propriedades hidromórficas desde a superfície 

até, respectivamente, 50 e 100cm de profundidade; 

- O perfil é do tipo A-C; 

- Horizonte A franco, franco-limoso ou franco arenoso e horizonte C 

franco, franco-limoso ou franco-arenoso com estratos arenosos-francos, 

por vezes com características gleicas abaixo dos 100cm; 

- Média representação em baixas aluvionares, por vezes com influência 

coluvionar, em zonas de baixa e média altitude; 

- Culturas de regadio e por vezes pastagens. 

Fd 3.1 

CMux.t – Cambissolos Húmicos-Úmbricos 
Crómicos em sedimentos detríticos não 
consolidados 

- Correspondem a cambissolos húmicos com horizonte A úmbrico e 

horizonte B crómico; 

- O perfil é do tipo A-B-C-R, A-B-R, A-B-C-2C ou A-B-2C; 

- Horizonte A com 20/35cm, franco-arenoso ou franco, frequentemente 

cascalhento. Horizonte B câmbico até 50/100cm, crómico, franco ou 

franco-arenoso, frequentemente cascalhento ou muito cascalhento. 

Horizonte C constituído por material detrítico não consolidado; 

- Foi cartografada nesta unidade uma fase pedregosa, correspondendo a  

solos com material grosseiro (cascalho e pedra) superior a 50-60%, pelo 

menos no solo superficial e subsuperficial, até 50 cm; 

- Representação pequena, em terraços fluviais ou marinhos, em situações 

planas ou muito suavemente onduladas; 

- Exploração florestal de pinheiros e/ou eucaliptos, culturas de regadio ou 

incultos com matos. 
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Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

LPu.x – Leptossolos Úmbricos em xistos e 
rochas afins 

- Horizonte A, franco-arenoso, franco ou franco-limoso, frequentemente  

húmico; 

- Representação média em todo o território, em áreas com declives 

superiores a 3-5 %, mais frequentemente com relevo movimentado, 

clima muito variado; 

- Incultos com matos ou matas de pinheiros ou mistas. 

Ru 1.1 

RGul.x – Regossolos Úmbricos Delgados em 

regolitos de xistos e rochas afins 

- Correspondem a Regossolos úmbricos formados a partir de materiais da 

alteração e desagregação da rocha subjacente, a qual se encontra 

relativamente próxima da superfície (entre 30 e 50 cm);  

- O Perfil normal é do tipo A-C-R ou A-R;  

- Horizonte A com 20/50 cm, franco ou franco-arenoso e horizonte C 

constituído por rocha fragmentada e alguma terra. A rocha dura e 

contínua encontra-se a partir de 30/50 cm de profundidade; 

- Representação média a grande em zonas de relevo ondulado ou muito 

ondulado, em climas diversos, mas mais frequentemente a altitudes 

médias ou grandes; 

- Incultos com matos, matas de pinheiros ou mistas e culturas arvenses 

de sequeiro. 
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Unidade 

Cartográfica UNIDADE PEDOLÓGICA CARACTERÍSTICAS 

RGuo.g – Regossolos Úmbricos Espessos 

em regolitos de granitos 

- Correspondem a Regossolos úmbricos desenvolvidos a partir de regolitos 

espessos resultantes de arenização profunda de granitos, quartzodioritos 

ou granodioritos ou correspondentes a sedimentos detríticos não 

consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales, ou 

depósitos de vertente em encostas declivosas; 

- O perfil normal é do tipo A-C e por vezes A-C-R; 

- Horizonte A com 25/60cm, franco-arenoso ou arenoso-franco e por 

vezes franco. Horizonte C constituído por material resultante da 

alteração e da desagregação da rocha subjacente. Rocha dura e contínua 

a profundidade superior a 50cm; 

- Grande representação na generalidade das situações climáticas e 

topográficas, sobretudo em altitudes elevadas ou médias em associação 

frequente com afloramentos rochosos; 

- Incultos com matos, matas de pinheiros ou mistas, por vezes prados 

naturais ou culturas arvenses de sequeiro ou regadio. 

RU6.1 

Lpu.g – Leptossolos Úmbricos em granitos 

e rochas afins 

- Horizonte A, arenoso-franco ou franco-arenoso, frequentemente  

húmico; 

- Representação pequena a média em áreas de relevo movimentado ou 

áreas planálticas em associação com afloramentos rochosos, clima 

variado; 

- Incultos com matos, matas de pinheiros ou prados permanentes. 
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Foram identificadas as unidades pedológicas atravessadas por cada alternativa e 

determinadas as respectivas áreas, tal como pode ser observado no quadro 

seguinte. O cálculo das áreas incluiu os taludes de aterro e de escavação previstos, 

os nós e as respectivas ligações à rede viária. 

 

Quadro 4.5 – Unidades Pedológicas atravessadas pelas diferentes alternativas de 

traçado propostas  

Alternativa Localização (pK) 
Unidade 

Cartográfica

Unidade  

Pedológica 

Extensão  

(m) 

Área  

(ha) 

0+000 – 1+200 Ru1.1 LPu.x   RGul.x 1200 3,60 

1+200 – 1+700 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 500 1,50 

1+700 – 3+000 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g 1300 3,90 

3+000 – 4+105 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 1105 3,31 

Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 3,00 

Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 4,20 

Ru1.1 LPu.x   RGul.x - 0,18 

Nó de Vilar de 

Mouros 

Tc5.1 Atcd.x CMdx.x - 0,53 

Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 1,92 

Alternativa B2 

Nó com a EN13 
Áreas Sociais - - 0,20 

0+000 – 1+200 Ru1.1 LPu.x   RGul.x 1200 3,60 

1+200 – 1+500 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 300 0,90 

1+500 – 4+806 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g 3306 9,91 

Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 2,66 

Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 3,80 

Ru1.1 LPu.x   RGul.x - 0,18 

Nó de Vilar de 

Mouros 

Tc5.1 Atcd.x CMdx.x - 0,53 

Alternativa 1 

Nó com a EN13 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 2,82 

0+000 – 0+560 Ru1.1 LPu.x   RGul.x 560 1,68 

0+560 – 1+080 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 520 1,56 

1+080 – 4+332 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g 3252 9,75 

Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 0,83 Nó de Vilar de 

Mouros Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 4,74 

Alternativa 2 

Nó com a EN13 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 2,82 

0+000 – 0+560 Ru1.1 LPu.x   RGul.x 560 1,68 

0+560 – 1+120 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 560 1,68 Alternativa 3 

1+120 – 2+400 Ru6.1 RGuo.g  LPu.g 1280 3,84 
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Alternativa Localização (pK) 
Unidade 

Cartográfica

Unidade  

Pedológica 

Extensão  

(m) 

Área  

(ha) 

2+400 – 3+521 Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g 1121 3,36 

Ru6.1 RGuo.g  LPu.g - 0,26 Nó de Vilar de 

Mouros Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 3,92 

Tc11.1 ATcd.g  CMdp.g - 1,92 

Alternativa 3 

Nó com a EN13 
Áreas Sociais - - 0,20 

Verifica-se a partir do quadro anterior, que tanto a alternativa 1 como a alternativa 

2, atravessam em grande maioria solos do tipo Regossolos Úmbricos Espessos em 

regolitos de granitos (RGuo.g) e Leptossolos Úmbricos em granitos e rochas afins 

(LPu.g). 

Relativamente ás alternativas 3 e B2, atravessam em grande maioria solos do tipo 

Antrossolos Cumúlicos Dístricos em granitos e rochas afins (ATcd.g) e Cambissolos 

Dístricos Pardacentos em granitos e rochas afins (CMdp.g).  

 

4.2.1.4. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

A caracterização da capacidade de uso do solo, foi feita com base na Carta de 

Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (desenho 10), como já referido. Na 

elaboração desta Carta adoptou-se o sistema de classificação da aptidão da terra 

recomendado pela FAO (FAO, 1976 e 1983 e Dent e Young, 1981), cujo objectivo 

principal é a selecção do uso óptimo para cada unidade de terra definida, 

atendendo a considerações de ordem física e económica e á conservação dos 

recursos do meio para usos futuros. 

Este sistema de classificação compreende quatro categorias ou níveis de 

classificação: ordens, classes, sub-classes e unidades.  

As ordens separam as terras aptas (S) das não aptas (N).  

As classes indicam o grau de aptidão da terra: aptidão elevada, aptidão moderada, 

aptidão marginal e aptidão nula, correspondendo aos graus 1, 2, 3 e 0, 

respectivamente. 

As sub-classes indicam a natureza ou tipo de limitações da terra.  
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As unidades são subdivisões das subclasses diferindo em aspectos de detalhe das 

suas características de produção ou de práticas de gestão. 

A classificação da aptidão da terra de Entre-Douro e Minho é feita apenas em 

classes e subclasses, dado que a escala e o carácter geral da classificação e dos 

elementos de base disponíveis não permitem a classificação em unidades. 

A classificação da aptidão da terra obtém-se a partir do confronto entre as 

qualidades e as características da terra e os requisitos ou exigências dos tipos de 

uso considerados.  

Consideraram-se nesta classificação quatro classes de aptidão quer para o uso 

agrícola quer para o uso florestal/silvo-pastoril: S1 - aptidão elevada, S2 – aptidão 

moderada, S3 – aptidão marginal e N - aptidão nula. 

As subclasses, correspondendo ás unidades de terra classificadas na mesma classe 

mas diferindo pela natureza dos requisitos mínimos ou limitações determinantes 

dessa classe, são expressas pela letra ou letras, indicativas desses 

requisitos/características ou limitações. Para a região de Entre Douro e Minho 

consideram-se relevantes para a classificação da aptidão dos tipos de uso as 

seguintes qualidades e características: regime de temperaturas (t), condições de 

enraizamento (r), fertilidade (f), presença de obstáculos físicos (o), 

disponibilidades de água no solo (h), drenagem (d) e riscos de erosão (e). 

Para efeitos da avaliação da terra, consideram-se os seguintes tipos genéricos de 

uso:  

(A) Uso Agrícola: refere-se ao uso em agricultura no âmbito dos sistemas culturais 

usuais da região, com culturas anuais e perenes, incluindo milho grão ou forragem 

e prado natural, horticultura intensiva, pomares e vinha. 

(F) Uso Florestal e Silvo-Pastoril: refere-se ao uso em exploração florestal nas 

zonas em que é viável a produção de material lenhoso com base nas principais 

espécies existentes da região (até aos 800/900 m de altitude) e em silvo-pastorícia 

nas áreas onde as características climáticas não permitem ou condicionam muito a 

exploração dessas espécies na produção de material lenhoso (acima dos 800/900 
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m). Inclui espécies florestais de crescimento rápido (eucalipto e pinheiro bravo), 

espécies de crescimento lento (carvalhos, castanheiro e cerejeira brava) e silvo 

pastorícia.  

Com base no desenho acima referido, foram identificadas as classes e subclasses 

de aptidão quer para o uso agrícola quer para o uso florestal, para as unidades da 

Carta de Solos, atravessadas por cada alternativa e determinadas as respectivas 

áreas, tal como pode ser observado nos quadros seguintes. O cálculo das áreas 

incluiu os taludes de aterro e de escavação previstos, os nós e as respectivas 

ligações à rede viária. 

 

Quadro 4.6- Classes de Aptidão da Terra atravessadas pela Alternativa B2 

Aptidão da Terra 

(classes e subclasses) 
Localização 

(pK) 

Unidade da 

Carta de Solos 

Símbolo 

Cartográfico
Uso Agrícola Uso Florestal 

Extensão  

(m) 

Área 

(ha) 

0+000 – 1+200 Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo 1200 3,6 

1+200 – 1+700 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 500 1,5 

1+700 – 3+000 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo 1300 3,9 

3+000 – 4+105 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 1105 3,31 

Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 3 

Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 4,2 

Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo - 0,18 

Nó de Vilar de 

Mouros 

Tc5.1 A2F1 S2.o S1 - 0,53 

Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 1,92 
Nó com a EN13 

Áreas Sociais - - - 0,2 

A partir do quadro anterior verifica-se que esta alternativa, assim como a 

alternativa 3, atravessa na sua maioria solos de classe de aptidão moderada (S2) 

para o uso agrícola e de classe de aptidão elevada (S1) para o uso florestal.  
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Quadro 4.7 - Classes de Aptidão da Terra atravessadas pela Alternativa 1 

Aptidão da Terra 

(classes e subclasses) 
Localização 

(pK) 

Unidade da 

Carta de Solos 

Símbolo 

Cartográfico
Uso Agrícola Uso Florestal

Extensão  

(m) 

Área 

(ha) 

0+000 – 1+200 Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo 1200 3,6 

1+200 – 1+500 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 300 0,9 

1+500 – 4+806 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo 3306 9,92 

Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 2,66 

Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 3,8 

Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo - 0,18 

Nó de Vilar de 

Mouros 

Tc5.1 A2F1 S2.o S1 - 0,53 

Nó com a EN13 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 2,82 

Verifica-se a partir do quadro anterior que esta alternativa atravessa na sua maioria 

solos de classe de aptidão nula (N), para o uso agrícola e de classe de aptidão 

marginal (S3) para o uso florestal. 

 

Quadro 4.8 - Classes de Aptidão da Terra atravessadas pela Alternativa 2 

Aptidão da Terra 

(classes e subclasses) 
Localização 

(pK) 

Unidade da 

Carta de Solos 

Símbolo 

Cartográfico
Uso Agrícola Uso Florestal

Extensão  

(m) 

Área 

(ha) 

0+000 – 0+560 Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo 560 1,68 

0+560 – 1+080 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 520 1,56 

1+080 – 4+332 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo 3252 9,76 

Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 0,83 Nó de Vilar de 

Mouros Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 4,74 

Nó com a EN13 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 2,82 

Verifica-se a partir do quadro anterior que esta alternativa, tal como a anterior, 

atravessa na sua maioria solos de classe de aptidão nula (N), para o uso agrícola e 

de classe de aptidão marginal (S3) para o uso florestal. 
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Quadro 4.9 – Classes de Aptidão da Terra atravessadas pela Alternativa 3 

Aptidão da Terra 

(classes e subclasses) 
Localização 

(pK) 

Unidade da 

Carta de Solos 

Símbolo 

Cartográfico
Uso Agrícola Uso Florestal 

Extensão  

(m) 

Área 

(ha) 

0+000 – 0+560 Ru1.1 AOF3 N.eo S3.eo 560 1,68 

0+560 – 1+120 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 560 1,68 

1+120 – 2+400 Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo 1280 3,84 

2+400 – 3+521 Tc11.1 A2F1 S2.o S1 1121 3,36 

Ru6.1 AOF3 N.eo S3.eo - 0,26 Nó de Vilar de 

Mouros Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 3,92 

Tc11.1 A2F1 S2.o S1 - 1,92 
Nó com a EN13 

Áreas Sociais - - - 0,2 

A partir do quadro anterior verifica-se que esta alternativa atravessa na sua maioria 

solos de classe de aptidão moderada (S2) para o uso agrícola e de classe de 

aptidão elevada (S1) para o uso florestal.  

 

4.2.2. RAN E REN 

4.2.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída através Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 

de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro, visa defender 

os solos de melhor aptidão agrícola, afectando-os exclusivamente a este tipo de 

utilização. 

A RAN é constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como 

por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na 

RAN se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei. Atendendo 

à importância e escassez destes solos com elevada aptidão agrícola no território 

nacional e visando garantir a sua afectação à agricultura, considera-se de extrema 

importância a conservação destes solos. 
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De acordo com os diplomas acima indicados, nos solos da RAN são proibidas todas 

as acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas e a 

utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer das 

Comissões Regionais de Reserva Agrícola - CRRA -, junto das quais poderá ser 

instruído o processo de pedido de utilização não agrícola de solos da RAN  

As áreas da RAN estão cartografadas á escala 1:25.000 nos Planos Directores 

Municipais (Desenho 11 – Anexo IX de Desenhos do Relatório Síntese), em vigor, 

dos concelhos afectados (Caminha e Vila Nova de Cerveira) que são os seguintes: 

- Plano Director Municipal de Caminha (Resolução do Concelho de Ministros 

n.º 158/95 de 29 de Novembro); 

- Plano Director Municipal de Vila Nova de Cerveira (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 5/95 de 20 de Janeiro; alterado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2002 de 13 de Março); 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN)  

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de 

Junho. O Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março revê o regime jurídico da REN, 

tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro e pelo Decreto-

Lei n.º 75/95 de 20 de Abril. 

A REN foi criada com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a 

utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, 

de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões bem 

como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturas.  

Das áreas de REN fazem parte os leitos de cheia, as faixas de protecção de lagoas e 

albufeiras, as zonas ameaçadas pelas cheias, as áreas de infiltração máxima, as 

zonas declivosas, com particular risco de erosão, as encostas com declive superior 

a 25% e as zonas de cabeceira das linhas de água. 

Nos concelhos de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, a REN foi delimitada através 

dos respectivos PDM´s (Desenho 11 – Anexo IX de Desenhos do Relatório Síntese). 
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4.2.2.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo seleccionada para a caracterização do ambiente afectado e 

respectiva avaliação de impactes sobre as áreas afectas aos regimes da RAN e da 

REN corresponde aos corredores das soluções para o IC1 – Viana do 

Castelo/Caminha – Ligação a Caminha (que abrangem a cerca de 400m centrados 

no eixo da via) bem como ao espaço envolvente cartografado no Desenho 11 – 

Carta de RAN e REN. 

 

4.2.2.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Nota-se uma predominância de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) que se 

estendem ao longo de toda a área de estudo nos dois concelhos atravessados 

(Caminha e Vila Nova de Cerveira), estando associadas aos leitos das linhas de 

água, às suas cabeceiras e às serras existentes na região. 

As áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) assumem uma expressão mais 

reduzida, surgindo associadas aos vales das principais linhas de água da área de 

estudo – Rio Minho (concelho de Caminha e Vila Nova de Cerveira), Rio Coura 

(concelho de Caminha), Ribeira de Real (concelho de Vila Nova de Cerveira) e 

Regato das Amoladouras (concelho de Vila Nova de Cerveira). Deve, no entanto, 

ter-se em especial atenção a estas áreas RAN, que apesar de representarem uma 

extensão menor detêm uma considerável importância económica na área de 

estudo.  

Do cruzamento da Carta de RAN e REN (Desenho 11) com a Carta de Aptidão da 

Terra (Desenho 10) verifica-se que os solos integrados no regime da RAN 

apresentam maioritariamente uma aptidão agrícola moderada e uma aptidão 

florestal elevada. 

Nos quadros abaixo evidenciam-se os espaços de RAN e REN atravessados pelas 

soluções propostas a Ligação a Caminha. As áreas apresentadas para cada uma das 

soluções têm em consideração o perfil transversal da via, e incluem os aterros e as 

escavações previstos. 
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Quadro 4.10 – Tipologia da área afectada pela Alternativa B2 

Tipologia 

Afectada 
Pk identificado 

Extensão 

afectada (m)

Área ocupada 

(ha) 

REN 0+000/0+650 650 1.95 

RAN Nó de Vilar de Mouros 2.2 

REN Nó de Vilar de Mouros 3.5 

RAN 1+150/1+530 380 1.14 

REN 1+550/3+050 1500 4.5 

REN 3+380/3+480 100 0.3 

REN 3+780/3+860 80 0.24 

Na Alternativa B2 as áreas de RAN intersectadas pelo traçado perfazem apenas 

3.34 ha e as áreas integradas na REN atingem os 10.49 ha. 

 

Quadro 4.11 – Tipologia da área afectada pela Alternativa 1 

Tipologia 

Afectada 
Pk identificado 

Extensão 

afectada (m)

Área ocupada 

(ha) 

REN 0+000/0+650 650 1.95 

RAN Nó de Vilar de Mouros 2.4 

REN Nó de Vilar de Mouros 2.8 

RAN 1+150/1+380 230 0.69 

REN 1+550/2+300 750 2.25 

REN 2+600/3+180 580 1.74 

A Alternativa 1 afecta 3.09 ha de espaços integrados na RAN e 8.74 ha de áreas de 

REN. 

 

Quadro 4.12– Tipologia da área afectada pela Alternativa 2 

Tipologia 

Afectada 
Pk identificado 

Extensão 

afectada (m)

Área ocupada 

(ha) 

REN 0+000/0+400 400 1.2 

RAN Nó de Vilar de Mouros 1.1 

REN Nó de Vilar de Mouros 1.9 

REN 1+000/1+820 820 2.46 

REN 2+120/2+700 580 1.74 
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Esta alternativa de traçado afecta apenas 1.1 ha de espaços classificados como RAN 

e intersecta 7.3 ha de áreas de REN. 

 

Quadro 4.13– Tipologia da área afectada pela Alternativa 3 

Tipologia 

Afectada 
Pk identificado 

Extensão 

afectada (m)

Área ocupada 

(ha) 

REN 0+000/0+400 400 1.2 

RAN Nó de Vilar de Mouros 4.6 

REN Nó de Vilar de Mouros 1.1 

REN 1+050/2+470 1420 4.26 

REN 2+780/2+900 120 0.36 

REN 3+200/3+280 80 0.24 

A alternativa 3 afecta 4.6 ha de espaços integrados na RAN e 7.16 ha de áreas de 

REN.  

Da análise do Desenho 11 e dos quadros anteriormente apresentados, verifica-se 

que todas as soluções ocupam áreas de RAN e de REN; por outro lado, não há 

espaços intersectados em que estas duas classificações se sobreponham. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese percentual por solução das 

afectações de RAN e de REN. 

 

Quadro 4.14 - Áreas de RAN e REN por solução (hectares e %) 

Solução RAN (ha) % REN (ha) % 

Alternativa B2 3.34 7.2 10.49 22.6 

Alternativa 1 3.09 6.3 8.74 18 

Alternativa 2 1.1 2.6 7.3 17.5 

Alternativa 3 4.6 12.3 7.16 19.2 

Os Nós (e respectivas ligações à rede viária existente) com a EN 13 em Boalheira 

(Alternativa B2 e Alternativa 3) e em Gouvim (Alternativas 1 e 2) não afectarão 

qualquer espaço integrado na RAN ou na REN. 
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4.3. CLIMA 

4.3.1. INTRODUÇÃO 

As propriedades físicas, geológicas, topográficas e climáticas de uma região 

interferem com o seu regime hidrológico, condicionando no seu conjunto o ciclo da 

água. 

Ao efectuar uma análise a este ciclo, consegue-se obter o balanço entre a água 

atmosférica precipitada sobre um determinado espaço geográfico, durante um certo 

intervalo de tempo e a que nos mesmos espaços, geométrico e temporal, regressou 

à atmosfera, depois de cumprido o seu percurso através do solo e/ou subsolo da 

região, após passagem à fase de vapor. 

Considera-se que os principais parâmetros meteorológicos deste ciclo são: 

- temperatura; 

- precipitação (responsável pelo input no balanço hídrico); 

- evaporação (responsável pela redução do escoamento superficial); 

- humidade relativa do ar; 

- vento; 

- insolação; 

- radiação solar (principal fonte de energia do ciclo hidrológico); 

- albedo (condiciona a parte de radiação solar absorvida pela Terra). 

 

A área em estudo situa-se na 1ª Região Climática, correspondente a Entre Douro e 

Minho e Beira Litoral, definida na figura seguinte.  
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Fonte: INMG, 1990. (sem escala) 

Figura 4.3- Região Climática em que se insere o projecto. 

As condicionantes climáticas mais importantes da área em estudo são a situação 

geográfica, a proximidade do Oceano Atlântico e a orientação do relevo.  

Em geral pode dizer-se que o Minho é uma região húmida, de chuvas abundantes e 

frequentes; céu de nebulosidade média; Outono curto e Verão suave; e com um 

mês seco por ano, em média, isto é com um défice de água (segundo Thornwaite) 

inferior a 25 mm/m2. 

A informação meteorológica apresentada para a área em estudo refere-se à estação 

climatológica de Viana do Castelo (41º42’N, 8º48’W). O período de tempo a que se 

referem os dados da estação estabelece-se entre 1970 e 1990, período este que se 
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considera representativo para a descrição da caracterização climática que se segue. 

A escolha desta estação baseou-se essencialmente na proximidade à área em 

estudo.  

Seguidamente apresenta-se uma caracterização detalhada dos principais 

fenómenos meteorológicos da região, podendo consultar-se no Anexo do Clima 

(Anexo I), os valores exactos registados para a estação anteriormente referida. 

No final é efectuada uma classificação climática da Área de Estudo, tendo por base 

o método de Köppen.  

 

4.3.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo para o descritor Clima é definida pelos limites inseridos sobre a 

Carta Militar no Desenho 3 do presente EIA. No entanto a estação climatológica 

escolhida para caracterizar a presente área de estudo localiza-se fora dos limites 

definidos, sendo esta a mais próxima e estando inserida na mesma região climática 

considera-se a sua informação representativa da área de estudo. 

 

4.3.3. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

4.3.3.1. TEMPERATURA 

A temperatura varia durante o dia apresentando, em geral, um mínimo um pouco 

antes do nascer do sol e um máximo cerca de duas horas depois do meio-dia solar. 

A distribuição no espaço da temperatura do ar numa região limitada, é 

especialmente condicionada pelos factores fisiográficos, como o relevo, a natureza 

e revestimento do solo, a proximidade de grandes superfícies de água e o regime 

de ventos. 
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Na figura seguinte encontra-se representada a variação da temperatura média 

mensal, máxima e mínima, relativa à Estação Climatológica de Viana do Castelo, 

nos vários meses dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Gráfico das temperaturas médias mensais, máximas e mínimas, obtido 

a partir dos dados da Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1976 a 

1990. 

Pela observação da figura anterior verifica-se que a temperatura sofre um aumento 

gradual até Julho, sendo este o mês em que se verificam os valores mais elevados 

(20,3 ºC), descendo posteriormente estes valores até Janeiro (9,7 ºC).  

A média anual dos valores registados para a temperatura do ar conferem a esta 

zona uma temperatura média de 14,6ºC.  

Quanto à amplitude da variação anual da temperatura, esta é dada pela diferença 

do valor médio da temperatura do mês mais quente (Julho com 20,3ºC) e do valor 

médio da temperatura do mês mais frio do ano (Janeiro de 9,7ºC) conferindo uma 

amplitude térmica de 10,6ºC.  

A amplitude térmica depende da latitude, da altitude do local, da época do ano, da 

nebulosidade e da proximidade dos oceanos. O oceano (grande extensão de água) 

actua como agente moderador das grandes variações de temperatura. 
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Relativamente às máximas e às mínimas observadas, a área em estudo, regista 

valores médios máximos inferiores a 25,7 ºC e valores médios mínimos acima dos 

4,8ºC.  

 

4.3.3.2. PRECIPITAÇÃO 

A precipitação é o elemento mais importante a seguir à temperatura, uma vez que 

poderá limitar quanto à existência de vida no solo, poderá condicionar o fluxo das 

nascentes e ribeiras, o nível das águas de superfície e subterrâneas, etc. 

Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o 

globo nos estados líquido ou sólido sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo 

ou saraiva, por unidade de área de uma superfície horizontal no globo, durante o 

intervalo de tempo que se considera. Os seus valores exprimem-se em milímetros, 

onde 1 mm de precipitação significa 1 litro de água no estado líquido recebido da 

atmosfera por m
2
 de superfície horizontal do globo.  

Na caracterização da precipitação foram analisados os dados referentes à estação 

Climatológica de Viana do Castelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Gráfico da precipitação total mensal e máximas diárias, obtido a partir 

dos dados da Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1970 e 1990. 
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Da análise dos gráficos apresentados, verifica-se que a precipitação média é maior 

entre os meses de Outubro e Fevereiro sendo sempre superior a 150 mm mensais 

chegando a atingir o seu máximo em Dezembro (216,3 mm).  

A precipitação média mensal observada na estação de Viana do Castelo e 

extrapolada para a área em estudo é 120,3 mm, quanto à precipitação total anual 

esta é de 1443,7 mm. 

Combinando os valores de precipitação e temperatura, verifica-se a ocorrência de 

sete meses secos, compreendidos entre Março e Outubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Gráfico termo-pluviométrico, obtido a partir dos dados da Estação 

Climatológica de Viana do Castelo, entre 1970 a 1990. 

Pela observação do gráfico anterior, verifica-se que a precipitação apresenta uma 

distribuição sensivelmente inversa à da temperatura, chovendo mais durante os 

meses de Inverno (o mês mais chuvoso é Dezembro, com uma precipitação total 

mensal de 216,3 mm) e sendo a precipitação mais baixa em Agosto (com uma 

precipitação total mensal de 24,3 mm).  
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4.3.3.3. EVAPORAÇÃO 

Quando a água passa do estado líquido ou sólido para o estado de vapor e se 

mistura com o ar da vizinhança, diz-se que evaporou. Quando esta transferência se 

faz através das plantas dá-se-lhe o nome de transpiração. Designa-se ainda por 

evapotranspiração a quantidade de vapor de água transferida para a atmosfera, 

tanto por evaporação directa ao nível do solo, rios, lagos e oceanos como por 

transpiração dos órgãos aéreos das plantas.  

A evaporação tem uma variação anual com o máximo no Verão e o mínimo no 

Inverno, uma vez que às temperaturas elevadas correspondem a maiores valores 

de défice de saturação.  

Na Figura seguinte pode observar-se a variação anual dos valores de evaporação, 

referentes à Estação climatológica de Viana do Castelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Gráfico da evaporação média mensal obtido a partir dos dados da 

Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1970 a 1990. 

A área em estudo possui valores de evaporação anual da ordem dos 853mm 

anuais.  

Os meses em que ocorrem os maiores valores de evaporação são os meses em que 

se observam também os maiores valores de temperatura (Julho).  
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A evaporação é inversamente proporcional à precipitação e directamente 

proporcional à temperatura, o que faz com que um período seco seja aquele cuja a 

evaporação é mais intensa e por consequência a evapotranspiração também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Evolução ao longo do ano, da precipitação e da evaporação para a 

Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1970 a 1990. 

 

Mais uma vez se confirma que a época seca, ocorre entre os meses de Março e 

Outubro.  

 

4.3.3.4. HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A humidade relativa do ar depende da latitude, aumenta com a temperatura e 

diminui com a altitude.  

Para descrever o estado higrométrico do ar, recorre-se normalmente aos valores da 

humidade relativa do ar, a qual é obtida pelo quociente entre a massa de vapor de 

água que existe em determinado volume de ar no local, à hora que se considera, e 

a massa de vapor de água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma 

temperatura. 
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Os valores exprimem-se em centésimos (%), correspondendo 0 (zero) ao ar seco e 

100 ao ar saturado de vapor de água. 

Na figura seguinte podem ser comparados os valores médios da humidade relativa 

do ar, relativamente às 9h00, 15h00 e às 21h00. Os valores apresentados são 

referentes à Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1976 a 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Gráfico da humidade relativa do ar, obtido a partir dos valores médios 

registados às 9 horas, 15 horas e às 21 horas, na Estação Climatológica de Viana 

do Castelo, entre 1976 a 1990. 

Com base na observação do gráfico anterior, pode concluir-se que a humidade 

relativa do ar na área de estudo é bastante elevada durante todo o ano, 

registando-se os valores mais elevados em Janeiro às 9h (89%) e os mais baixos 

em Julho às 15h (60%). 

Da consulta dos dados climáticos expostos no Anexo do Clima (Anexo I), verifica-se 

ainda que, durante o dia, os valores registados às 21h00 são mais elevados que os 

registados às 9h00 ou às 15h00. 
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4.3.3.5. VENTO 

Para caracterizar o vento num local torna-se necessário caracterizar a sua direcção, 

sentido e velocidade expressa em quilómetros por hora (km/h). Considera-se que 

existe calma, quando a velocidade do vento é igual ou inferior a 1,0 km/h sem 

rumo determinável. 

Em toda a área de estudo o vento predominantemente é de quadrante Nordeste 

(NE), apresentando este rumo uma frequência de 18,2%. As velocidades médias 

anuais mais intensas registam-se nos quadrantes S e NW, com valores de 12,6 e 

11,9 km/h respectivamente. 

Para a estação de Viana do Castelo pode afirmar-se que a velocidade do vento é 

relativamente inconstante ao longo de todo o ano, apresentando um valor médio 

anual de 8,2 km/h sendo o mês mais ventoso Maio (velocidade média de 9,5 km/h) 

e o mês mais calmo Novembro (velocidade média de 6,7 km/h). 

É ainda de evidenciar que a área de estudo apresenta uma percentagem de 

calmaria muito reduzida cerca de 3% (média mensal). Este valor corresponde a 1 

dia por mês cujo vento é registado com velocidade inferior a 1 km/h. 

Nas figuras seguintes apresenta-se um resumo das principais características do 

regime de ventos na área de estudo. 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.10 – Gráfico da frequência média anual do vento (%) registada na Estação 

Climatológica de Viana do Castelo, entre 1976 a 1990. 
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Figura 4.11 – Gráfico da velocidade média mensal (km/h) do vento registada na 

Estação Climatológica de Viana do Castelo, entre 1976 a 1990. 

As maiores velocidades surgem essencialmente dos quadrantes NW, W, SW e S 

quadrantes associados às brisas marítimas. A Este a área em estudo encontra-se 

protegida pela Serra de Gois e por outras elevações menos importantes. 

 

4.3.3.6. INSOLAÇÃO 

A insolação consiste no período de tempo que decorre enquanto o Sol está a 

descoberto num local definido. Os valores exprimem-se em horas (h), podendo 

ainda exprimir-se em percentagem, ou seja, pelo quociente expresso em 

centésimos (%), da insolação observada e da insolação máxima possível no mesmo 

intervalo de tempo. 

No gráfico seguinte apresentam-se os valores médios mensais da insolação total 

para a Área de Estudo. 
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Figura 4.12 – Gráfico da insolação total média mensal, registada na Estação 

Climatológica de Viana do Castelo, entre 1970 a 1990. 

 

Da consulta do gráfico anterior pode observar-se que os períodos de maior 

insolação ocorrem no Verão, coincidindo sempre com a altura em que se verificam 

também os valores mais altos de temperatura. 

 

4.3.3.7. OUTROS METEOROS 

Neste ponto é resumida a informação relativa ao número de dias de nebulosidade, 

neve, granizo, nevoeiro, orvalho e geada obtidos na Estação Climatológica de Viana 

do Castelo, obtida entre o período de 1970 a 1990, conforme se pode visualizar no 

quadro seguinte. 
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Quadro 4.15– Evaporação e número de dias de nebulosidade, neve, granizo, 

nevoeiro, orvalho e geada registados na Estação Climatológica de Viana do Castelo, 

entre 1970 a 1990. 

Nº DE DIAS 

NEBULOSIDADE 

(N) 
MÊS 

N ≥≥≥≥ 8 N ≤≤≤≤ 2 

NEVE GRANIZO NEVOEIRO ORVALHO GEADA 

JANEIRO 14.0 7.1 0.1 1.8 5.0 15.9 9.9 

FEVEREIRO 15.4 5.0 0.0 1.4 4.0 16.0 4.8 

MARÇO 12.1 7.1 0.0 1.2 3.1 21.2 3.4 

ABRIL 12.4 6.0 0.0 0.9 2.8 22.8 0.4 

MAIO 11.1 6.6 0.0 0.1 2.6 23.7 0.2 

JUNHO 8.8 9.4 0.0 0.1 5.2 24.7 0.0 

JULHO 5.8 12.4 0.0 0.0 5.7 26.2 0.0 

AGOSTO 5.3 13.8 0.0 0.0 8.2 25.0 0.0 

SETEMBRO 7.6 11.0 0.0 0.0 7.9 23.9 0.0 

OUTUBRO 11.6 7.1 0.0 0.2 5.1 25.0 0.3 

NOVEMBRO 13.6 7.1 0.0 0.5 4.0 21.3 4.9 

DEZEMBRO 16.4 7.3 0.1 1.5 5.2 16.2 8.8 

TOTAL 134.1 99.9 0.2 7.7 58.8 261.9 32.7 

% DE DIAS POR ANO 37 27 0.05 2 16 72 9 

Da consulta do quadro anterior conclui-se que a ocorrência dos meteoros é em 

geral considerada baixa, excepto no que respeita ao Orvalho.  

 

4.3.4. CARACTERIZAÇÃO MICROCLIMÁTICA 

A caracterização microclimatica tem em consideração as condições topográficas e a 

tipologia de uso da região, de modo a avaliar a forma como esses factores afectam 

os processos de circulação e acumulação do ar. 

A área em estudo encontra-se localizada a Noroeste relativamente a Portugal 

Continental sendo influenciada sobretudo pelas brisas marítimas consequentemente 

afectada com valores mais elevados de humidade relativa do ar, nebulosidade, 

precipitação e vento. No entanto a temperatura mantém-se estável.  
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Assim, pode-se classificar a área em estudo como de risco moderado a baixo de 

ocorrência de fenómenos de acumulação, devido à proximidade ao Atlântico (e 

factores climáticos associados) e à existência de corredores de arejamento ao longo 

do rio Minho e do rio Coura estabelecendo-se estes a Norte a Sul do projecto. A 

Serra de Gois constitui um obstáculo a NE obrigando os movimentos atmosféricos a 

dirigirem-se para SW onde se encontra o corredor – Rio Minho. 

Os fluxos de caracter orográfico, podem, contudo, caso sejam represados por 

taludes de estradas, constituir represas de ar frio gerando zonas de elevada 

acumulação e risco de geada.  

No entanto, a proximidade do mar pode favorecer, pela ocorrência de brisas 

marítimas, uma certa moderação do fenómeno – geadas - mas propiciar, por outro 

lado, a ocorrência de nevoeiros orográficos devido à elevada humidade destas 

brisas. 

O uso do solo da área em estudo (descritor “Planeamento e Gestão do Território”) 

divide-se entre pinhal, eucalipto e rocha nua junto à Serra de Gois. O uso arbóreo 

mantém o microclima e constitui obstáculo para as brisas marítimas, na zona de 

rocha esta situação não acontece a troca de massas de ar é mais facilitada.  

Assim, a zona de Rodetes e Lanhelas poderá ter um risco elevado para fenómenos 

microclimáticos. 

 

4.3.5. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Muitos autores procuram chegar a uma síntese capaz de caracterizar o clima dos 

lugares e regiões, através da combinação numérica ou gráfica dos elementos mais 

importantes, registados nas Estações Climatológicas. 

É o caso da classificação climática de Köppen. É uma classificação quantitativa 

que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e aos aspectos de revestimento 

vegetal da superfície do globo. 
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A classificação de Köppen baseia-se nos valores médios de temperatura do ar e da 

quantidade de precipitação, e na distribuição correlacionada destes dois elementos 

pelos meses do ano. 

A temperatura e a precipitação são elementos bem definidos, relativamente fáceis 

de observar e para os quais existem as séries mais extensas e completas de 

valores de confiança. Por outro lado, interessa considerar em conjunto a 

distribuição anual dos dois elementos, pela importância que tem, por exemplo, a 

existência de uma estação chuvosa do ano que coincida ou não com a estação 

quente e com a época do crescimento das plantas. 

O sistema de Köppen compreende um grupo de letras para classificar os grandes 

grupos climáticos, os subgrupos dentro destes e posteriores subdivisões para 

designar especiais características de temperatura e precipitação nas diferentes 

estações.  

O clima do Continente português é das formas climáticas Csa e Csb. A linha 

isotérmica de 22ºC no mês mais quente do ano, que separa as duas formas 

climáticas, começa no Alto Trás-os-Montes, entre Bragança e Miranda do Douro, 

atravessa o rio Douro perto de Mesão Frio e o rio Mondego perto da Abrunhosa, 

contorna a serra da Estrela pelo norte, leste e sul, acompanha a linha de alturas 

Gardunha-Alvelos-Candieiros-Montejunto e segue por Lisboa até à foz do Tejo. A 

noroeste desta linha o clima é da forma Csb, e a sueste é da forma Csa que é do 

clima mediterrânico (J.P. PEIXOTO, 1987). 

Segundo a classificação de Köppen o clima da área em estudo é do tipo: 

 

Cfb: Clima Temperado húmido 

 C – Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês 

mais frio é inferior a 18ºC, mas superior a –3C, enquanto o mês mais quente 

apresenta valores superiores a 10ºC; 
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 f – não há estação seca; 

 b – (Verão pouco Quente mas extenso), a temperatura média do ar no mês 

mais quente do ano é inferior a 22ºC, havendo pelo menos quatro meses cuja 

temperatura é superior a 10ºC. 

 

No caso de se optar fazer a classificação climática através da Escala de Sensação 

Bioclimática (segundo o método de Brazol / Gregorczuk) tem-se por base os 

valores da entalpia do ar. 

De acordo com esta escala, e segundo o Atlas do Ambiente (valores médios 

relativos ao período entre 1961 a 1990), a Área de Estudo insere-se numa região 

com um índice de conforto bioclimático classificado da seguinte forma: 

Janeiro  � frio; 

 Abril  � confortável (fresco); 

 Julho  � quente; 

 Outubro � confortável. 
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4.4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1. INTRODUÇÃO 

A caracterização dos recursos hídricos apresentada neste capítulo pretende dar a 

conhecer o estado das águas superficiais tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo e das águas subterrâneas do ponto de vista qualitativo. Caracterizam-se 

essencialmente as linhas de água mais importantes da área em estudo recorrendo 

aos elementos disponibilizados por diversas entidades, referindo-se a ex-Direcção 

Geral do Ambiente (DGA), a Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do 

Território da Região Norte (DRAOT-Norte), a Direcção-Geral dos Recursos e 

Aproveitamentos Hidráulicos (DGRAH) – extinta em 1986, o Instituto da Água 

(INAG), as Câmaras Municipais dos concelhos em estudo - Viana do Castelo, 

Caminha e Vila Nova de Cerveira – com o intuito de obter o Plano Director 

Municipal (PDM) dos concelhos e esclarecimentos que se julgaram necessários, 

entre outros. 

Para a elaboração do presente estudo mostraram-se relevantes o Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Minho. 

Assim, apresenta-se uma inventariação das disponibilidades hídricas, sua 

localização e classificação das fontes de recursos hídricos. Será ainda possível 

caracterizar o sistema hidrológico abordando aspectos como: escoamento 

superficial, usos e necessidades, fontes poluidoras e qualidade das águas 

superficiais. 

 

4.4.2. ÁREA DE ESTUDO 

A selecção da área em estudo tem como fundamento a focalização do impacte da 

ligação a Caminha sobre os recursos hídricos, contudo, há que ter em atenção toda 

a influência da bacia hidrográfica do Minho e das suas sub-bacias.  

Assim, para a realização da presente caracterização, ir-se-á partir do geral para 

chegar ao particular, em que será apresentado inicialmente um enquadramento no 
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sistema hidrológico, indicando as principais características da bacia hidrográfica do 

rio Minho, afunilando posteriormente para os concelhos de Caminha e Vila Nova de 

Cerveira. Com o intuito de fazer uma representação mais significativa da zona 

sobre a qual as diferentes ligações têm influência, seleccionou-se a zona abrangida 

pelos desenhos dos Recursos Hídricos como sendo a área de estudo. A selecção 

desta área de estudo teve como fundamento a representatividade da bacia e sub-

bacias hidrográficas atravessadas.  

 

4.4.3. ENQUADRAMENTO NO SISTEMA HIDROGRÁFICO 

As diferentes ligações em estudo situam-se na Bacia Hidrográfica do rio Minho. Por 

uma questão de enquadramento são apresentadas no quadro seguinte, as 

principais características da bacia hidrográfica do rio Minho. 

 

Quadro 4.16– Principais características da bacia hidrográfica do rio Minho 

Características 

Localização 
Entre 41º45’ e 43º40’ de latitude N e 

06º10’ e 08º55’ de longitude W 

Área (km2) 17 081 

Comprimento (km) 300 

                         Fonte: “Monografias Hidrológicas dos Principais cursos de água de Portugal 

Continental”, DGRAH (1986) 

Nas regiões em que Portugal foi dividido, a bacia hidrográfica do rio Minho, 

corresponde à Região Hidrográfica n.º1 – Norte. Tendo em consideração o referido, 

é possível através do "Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 

Água de Portugal" caracterizar algumas das linhas de água atravessadas conforme 

o apresentado no quadro seguinte. 
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Quadro 4.17 - Identificação e características gerais das principais linhas de água 

superficiais da área de estudo e respectiva classificação decimal 

Curso de água 
Classificação 

decimal 

Área da bacia 

(km2) 

Comprimento 

(km) 

Rio Minho 117 16 655.0 300.0 

Rio Coura 117 01 268.0 44.7 

    Fonte: "Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal", DGRAH (1981) 

De um modo mais particular e tendo por base o Desenho 12 – Rede Hidrográfica da 

área em estudo – determinou-se a área de influência da bacia hidrográfica do rio 

Minho e das sub-bacias afectas ao traçado em estudo, sendo os valores obtidos 

apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.18 – Área das bacias hidrográficas afectas ao projecto na área em estudo 

Bacia Hidrográfica considerada 
Área 

(km2) 

% da área 

total 

Rio Minho 19.38 0.12 

Rio Coura 26.43 8.56 

Rio de Ouro 0.88 - 

Regato das Amoladouras 1.81 - 

A determinação da área da bacia hidrográfica afecta ao projecto, tem como 

objectivo a determinação da percentagem de influência do traçado sobre as linhas 

de água atravessadas, sendo a referida apresentada no quadro anterior. 

 

4.4.4. ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

Na bacia do rio Minho as estações hidrométricas são escassas, sendo que em 

território nacional na referida bacia identifica-se somente uma estação hidrométrica 

localizada no rio Minho. A referida estação denominada Foz do Mouro localiza-se na 

confluência do rio Minho com o rio Mouro, a jusante da barragem de Frieira, na 

Espanha. 

No que  concerne ao rio Coura, o outro afluente principal do rio Minho em Portugal 

e a linha de água sobre a qual o traçado tem influência directa, este possui os 
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dados de escoamento para o período de 1941/42 a 1990/91 apresentados no 

quadro seguinte. Refira-se que esta informação encontra-se incluída nos “Planos de 

Bacias Hidrográficas dos Rios Luso-Espanhóis – Síntese”.  

 

Quadro 4.19 – Valores médio, mínimo e máximo de escoamento do rio Coura  

Rio Coura 

Parâmetro 
Valores verificados 

(mm) 

Valor médio anual 1382 

Valor mínimo 3.7 

Valor máximo 241.2 

Fonte: “Planos de Bacias Hidrográficas dos Rios Luso-Espanhóis – Síntese”, INAG(2001) 

O total dos valores de escoamento para o rio Coura encontram-se no Anexo II – 

Recursos Hídricos. 

 

4.4.5. SITUAÇÕES HIDROLÓGICAS EXTREMAS – ANÁLISE DE 

CHEIAS 

Em Portugal o regime hidrológico dos pequenos cursos de água é torrencial. 

Durante grande parte do ano o caudal é nulo ou quase e decorrem anos sem que 

ocorra trasbordamento do leito. Em contrapartida, em caso de precipitação intensa, 

o escoamento superficial dá-se com elevada rapidez, sendo os caudais específicos 

das cheias centenárias muito elevados. 

A ocorrência de cheias naturais em Portugal é determinada, fundamentalmente, 

pelas condições climatológicas e fisiográficas das bacias hidrográficas. 

A principal condição meteorológica responsável pela origem de elevados 

escoamentos e caudais, nos cursos de água, é a ocorrência de precipitação em 

grande quantidade sobre as bacias hidrográficas, ou seja, a ocorrência das 

precipitações intensas. Estas cheias na proximidade de estuários e do litoral, 

sofrem a influência dos níveis de maré e do estado de agitação marítima. A 
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ocorrência de precipitações intensas está, frequentemente, associada à passagem 

de superfícies frontais e de depressões. 

Além das condições climáticas os factores fisiográficos das bacias hidrográficas 

condicionam a ocorrência de cheias. Os factores geométricos são área, forma, 

densidade de drenagem e relevo da bacia hidrográfica. Os factores físicos  são uso 

e tipo de solo, cobertura vegetal, condições geológicas e rede hidrográfica. 

Relativamente à sub-bacia hidrográfica do rio Coura, os caudais de ponta de cheia 

para vários períodos de retorno apresentam-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.20 - Caudais de ponta de cheia na sub-bacia hidrográfica do Rio Coura 

para vários períodos de retorno 

Sub-bacia hidrográfica do Rio Coura 

Período de retorno 

(anos) 

Caudais de cheia 

(m3/s) 

2 134 

5 204 

10 252 

20 299 

50 360 

100 407 

Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Minho 

Na área em estudo verificam-se zonas ameaçadas pelas cheias, algumas das quais 

intersectadas pelo projecto. Estas zonas (áreas inundáveis) apresentam-se no 

Desenho 13 do Anexo Desenhos, delimitadas com base na informação disponíveis 

no PDM dos concelhos abrangidos e da informação constante do “Plano de Bacia 

Hidrográfica do rio Minho”. 

 

4.4.6. USOS E NECESSIDADES DE ÁGUA 

As necessidades totais de água nos concelhos de Caminha e de Vila Nova de 

Cerveira, concelhos abrangidos pela área em estudo, para as componentes de 

abastecimento urbano, indústria, agricultura e agro-pecuária, são muito variadas. 
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Assim, seguidamente é feita uma análise individualizada aos diferentes consumos 

nos dois concelhos em estudo. 

 

4.4.6.1. ABASTECIMENTO URBANO 

Nos concelhos em estudo as necessidades de água para consumo doméstico segue 

o apresentado no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.21 – Consumos domésticos nos concelhos em estudo 

Concelho 
Doméstica 

(1000 m3) 

Caminha 710 

V. N. Cerveira 608 

                                 Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Minho 

Relativamente às freguesias abrangidas pelo traçado no concelho de Caminha 

(Lanhelas e Vilar de Mouros), estas encontram-se servidas pelo denominado 

Sistema de Caminha. Este sistema é fundamentalmente alimentados nos aluviões 

do rio Coura, dispondo no entanto de captações  de reforço junto dos principais 

aglomerados que serve. A água captada no rio Coura é encaminhada para a ETA da 

Cavada, onde é sujeita a tratamento. Após o tratamento a água é encaminhada 

para depósitos a partir do qual, por gravidade, é feito o abastecimento para as 

diversas freguesias do concelho de Caminha. 

No caso particular da freguesia de Lanhelas, o abastecimento é feito a partir de 

duas minas. Uma das minas encontra-se munida de um repartidor e abastece os 

seus proprietários, que representam 30% da população da freguesia. A restante 

percentagem da população é abastecida a partir de uma outra mina, sendo a água 

captada encaminhada para um reservatório para posteriormente ser distribuída.  

No que diz respeito ao concelho de Vila Nova de Cerveira, este é servido 

exclusivamente por captações subterrâneas, sendo as freguesias de Gondarém e 

Sopo abastecidas por captações localizadas nas mesmas, encontrando-se a sua 

localização representada no Desenho 15- “Pontos de Descarga/ Pontos de Água.  
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As diferentes infra-estruturas de abastecimento encontram-se localizadas no 

Desenho 14 – Infra-estruturas de saneamento, sendo que o Desenho referido 

consiste numa compilação das informações cedidas pelas Câmaras Municipais dos 

concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira. Refira-se que de acordo com os 

PDM dos concelhos em estudo, não se encontram definidos perímetros de protecção 

das infra-estruturas existentes. 

 

4.4.6.2. CONSUMO INDUSTRIAL 

Relativamente ao consumo de água para fins industriais, este apresenta pouca 

expressão e é de uma forma geral satisfeito recorrendo a origens próprias e pela 

rede pública de abastecimento de água, verificando-se nos dois concelhos 

abrangidos os consumos referidos no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.22 – Consumos domésticos nos concelhos em estudo 

Concelho 
Indústria  

 (1000 m3) 

Caminha 59 

V. N. Cerveira 91 

                                 Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Minho 

Na área em estudo verifica-se a existência de lagares de azeite, com laboração 

entre Novembro e Fevereiro, período do ano em que as disponibilidades hídricas 

não apresentam restrições, sendo que o maior consumo de água regista-se nas 

operações de centrifugação e lavagem do equipamento. 

Refira-se ainda o subsector das “Indústrias Alimentares, Bebidas e Tabacos” como 

consumidor principal do recurso. 

 

4.4.6.3. AGRO-PECUÁRIA 

A actividade agro-pecuária apresenta um consumo relevante de água nos concelhos 

considerados, distribuindo-se de acordo com o apresentado no quadro seguinte. 
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Quadro 4.23 – Necessidades estimadas para a agro-pecuária nos concelhos em 

estudo 

Volume necessário (m3/ano) 
Concelho 

Suiniculturas Boviniculturas Aviários 

Caminha 0 13011 11037 

Vila Nova de Cerveira 137 21462 2738 

        Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Minho 

 

4.4.6.4. CONSUMO AGRÍCOLA 

A agricultura possui um papel muito importante nos concelhos em estudo. Com o 

intuito de avaliar a importância da agricultura nos concelhos abrangidos, é 

apresentado no quadro seguinte os consumos totais de água para rega para os 

concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira. 

 

Quadro 4.24 – Consumos totais em regadios (valores em milhares de m3) 

Tipo de regadio 
Concelho 

Individual Colectivo 
Total 

Caminha 3139.9 1673.5 4813.4 

Vila Nova de Cerveira 3045.6 2425.0 5470.6 

            Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do rio Minho 

Com o intuito de localizar as áreas de regadio colectivas existentes nos concelhos 

em estudo, contactou-se a Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho 

e o IHERA – Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (actual IDRHa),  

tendo-se obtido a informação de que na área em estuda não existem regadios do 

tipo colectivo. Relativamente aos regadios individuais, estes encontra-se localizados 

no Desenho 28 – Carta do Uso Actual do Solo. 
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4.4.7. FONTES POLUIDORAS 

A identificação das fontes poluidoras mostra-se relevante, na medida em que 

possibilita avaliar o estado da qualidade da água, e o nível de saneamento básico 

na vertente de águas residuais, que a área em estudo apresenta. 

Na área em estudo os principais focos de poluição são predominantemente de 

natureza orgânica e microbiológica, com origem essencialmente doméstica, devido 

à falta generalizada de saneamento básico na vertente de águas residuais, em 

actividades do sector da agro-pecuária e poluição difusa de origem agrícola, devido 

à utilização intensiva de adubos químicos e pesticidas nas actividades agrícolas. 

Seguidamente e de um modo particular são avaliadas as diferentes fontes de 

poluição tendo-se agrupado três tipos de origem: doméstica, industrial, agrícola e 

difusa.  

 

4.4.7.1. ORIGEM DOMÉSTICA 

Os efluentes domésticos são responsáveis por uma elevada carga poluente nos 

cursos de água quando descarregados incontroladamente, constituindo assim uma 

ameaça para a saúde publica e para o Ambiente. 

As águas residuais domésticas apresentam uma constituição bastante variada de 

substâncias dissolvidas e não dissolvidas de origem orgânica e mineral. 

Normalmente 50 a 70 % do teor de Sólidos Totais (ST) são de natureza orgânica, 

encontrando-se no esgoto fresco 70 a 80 % destas substâncias orgânicas sob a 

forma não dissolvida. São constituídas na sua maior parte por proteínas (40 a 50 

%), hidratos de carbono (40 a 50 %) e gorduras (5 a 50 %). Uma outra 

característica é o seu teor em microrganismos maioritariamente de carácter 

patogénico (vírus e bactérias). 

O concelho de Caminha é servido por dois sistemas  de drenagem e depuração das 

águas residuais: o sistema de Caminha e o sistema de Vila Praia de Âncora. 

Relativamente às freguesias sobre as quais o traçado tem influência, estas 

apresentam-se servidas de acordo com o sintetizado no quadro seguinte.  
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 Quadro 4.25– Cobertura dos sistemas de drenagem de águas residuais no 

concelho de Caminha, nas freguesias afectadas pelo projecto 

Freguesia Sistema de drenagem de águas residuais 

Lanhelas Dispõe. Sistema de Caminha 

Vilar de Mouros Não dispõe 

    Fonte: Câmara Municipal de Caminha (2002) 

O sistema de Caminha, que serve a freguesia de Lanhelas é dotado de uma ETAR – 

ETAR de Caminha. A ETAR promove o tratamento das águas residuais por um 

sistema de Lamas Activadas. Esta ETAR é ainda dotada de um sistema de 

desinfecção por cloro gasoso, contudo, este sistema não se encontra em 

funcionamento. A ETAR de Caminha, localizada a sul da nascente do rio Coura, 

descarrega os seus efluentes para o referido rio. 

No que concerne ao concelho de Vila Nova de Cerveira, este é servido pela ETAR 

de Vila Nova de Cerveira , localizada na freguesia do Loivo. A ETAR promove o 

tratamento das águas residuais por lamas activadas, descarregando os seus 

afluentes para o rio Minho. 

 

4.4.7.2. ORIGEM INDUSTRIAL 

A indústria é responsável pela mais grave forma de poluição, não só pelas cargas 

poluentes descarregadas mas também pela sua perigosidade. 

No concelhos em estudo, torna-se relevante o pólo industrial existente no concelho 

de Vila Nova de Cerveira. Segundo informação da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira, o pólo industrial encontra-se dotado de sistemas de tratamento 

próprios que descarregam os seus efluentes para o rio Minho. Refira-se contudo 

que o referido pólo industrial se encontra fora da área de estudo.  
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4.4.7.3.  ORIGEM AGRÍCOLA E DIFUSA 

Estas fontes englobam a poluição originada da lavagem e erosão dos terrenos 

agrícolas, das vias rodoviárias e dos meios urbanos impermeabilizados. 

A actividade agrícola pode ser responsável por contribuições de poluição difusa 

importantes. Como contaminantes potenciais existem os sais dissolvidos nas águas 

de drenagem das águas de rega, os compostos químicos associados à actividade 

agrícola em regime intensivo, tais como os pesticidas e os fertilizantes, compostos 

orgânicos e inorgânicos de azoto, fósforo e potássio, usados como componentes 

dos adubos. Os pesticidas são substâncias muito persistentes e muito estáveis que 

sofrem bioacumulação ao longo da cadeia trófica. Os principais problemas que 

ocorrem actualmente são sobretudo relativos ao azoto, resultado do seu 

arrastamento pela águas pluviais, em solos menos estruturados, contribuindo para 

a sua elevada concentração nas águas superficiais, processo designado como 

eutrofização.  

A erosão hídrica é, também, um factor de contribuição de sólidos suspensos na 

água, veiculando, consequentemente, todos os poluentes associados, de que se 

salienta, em particular, o fósforo. 

Outra potencial fonte de contaminação dos recursos hídricos é o tráfego rodoviário. 

Este é responsável pela deposição no pavimento dos poluentes emitidos pelos 

veículos, nomeadamente partículas, hidrocarbonetos e metais pesados, como o 

chumbo, zinco, cobre e ferro, os quais ao serem arrastados pelas águas de 

escorrência podem contaminar os meios hídricos superficiais e subterrâneos. 

As águas pluviais dos aglomerados populacionais são, tal com as águas de 

escorrência das estradas, transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e 

metais pesados. Esta carga poluente, de natureza difusa, torna-se mais significativa 

em aglomerados mais densos sempre que as águas de recolha pluvial sejam 

lançadas para as linhas de água. 
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4.4.8. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

A rede existente de qualidade das águas superficiais na bacia hidrográfica do rio 

Minho cobre, segundo o “Plano de Bacia Hidrográfica do rio Minho”, 79 % da área 

da bacia, sendo que os 21% não cobertos pela rede incluem importantes 

aglomerados populacionais, nomeadamente o concelho de Vila Nova de Cerveira, 

que possui um importante pólo industrial. 

Assim, das estações de qualidade existentes considerou-se a estação da Cavada, 

localizada na sub-bacia hidrográfica do rio Coura. A referida estação possui as 

características apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 4.26 – Características das estações relativas à rede de qualidade da água 

Coordenadas Estação/ 

Código 

Curso de 

água 

Bacia 

hidrográfica M P 

Cavada/ 

02 E/02 
Rio Coura Rio Minho 145 850 546 875 

 Fonte: www.inag.pt 

Refira-se que a estação localiza-se junto à captação de água superficial existente 

no concelho de Caminha identificada no capítulo “Usos e Necessidades de Água – 

Abastecimento Urbano”. 

Os valores obtidos para os parâmetros de qualidade da água na estação em estudo 

encontram-se na totalidade no Anexo Recursos Hídricos, sendo apresentados 

seguidamente os valores médios dos resultados obtidos. 

 

Quadro 4.27 – Valores médios dos resultados obtidos nas estações de 

monitorização da qualidade das águas superficiais 

Estação de monitorização de qualidade da 

água/ Curso de água 

Cavada 
Parâmetros analisados 

Rio Coura 

PH 6.40 

Temperatura (ºC) 13.44 

OD (% saturação) 83.2 
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Estação de monitorização de qualidade da 

água/ Curso de água 

Cavada 
Parâmetros analisados 

Rio Coura 

CQO (mg/l O2) 5.320 

SST (mg/l) 8.189 

CBO5 (mg/l O2) 0.819 

Nitratos (mg/l NO3) 4.474 

Fósforo Total (mg/l P) 0.088 

Azoto Amoniacal (mg/l N) 0.067 

Cloretos (mg/l Cl) 6.262 

Coliformes Totais (NMP/100 ml) 613 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml) 158 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml) 38 

Cádmio Total (mg/l Cd) - 

Chumbo Total (mg/l Pb) - 

Cobre Total (mg/l Cu) 0.100 

Ferro Total (mg/l Fe) - 

Zinco Total (mg/l Zn) 0.007 

Crómio Total (mg/l Cr) - 

Mercúrio Total (µg/l Hg) - 

Níquel Total (mg/l Ni) - 

      Fonte: www.inag.pt 

Seguidamente é feita a comparação entre os valores obtidos nas estações de 

monitorização da qualidade das águas superficiais da área de estudo, dados estes 

fornecidos pelo INAG, e os valores constantes na legislação vigente – Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto, o qual estabelece normas, critérios e objectivos de 

qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 

águas em função dos seus principais usos. Deste modo, seleccionou-se o Anexo 

referente ao uso predominante da água na área em estudo (agricultura) - Anexo 

XVI ”Qualidade das águas destinadas à rega” e o Anexo XXI “Objectivos ambientais 

de qualidade mínima para as águas superficiais”. 
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Quadro 4.28 – Comparação entre os valores médios obtidos nas estações de 

monitorização da qualidade das águas superficiais da área de estudo e os valores 

relativos ao Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 Agosto 

INAG - Estação de 

qualidade/ Curso de 

água 

Decreto-Lei n.º 236/98 

Cavada 
Anexo 

XXI 
Anexo XVI 

Parâmetros analisados 

Rio Coura VMA VMR VMA 

PH 6.40 5.0 – 9.0 6.5 – 8.4 4.5 – 9.0 

Temperatura (ºC) 13.44 30 - - 

OD (% saturação) 83.2 50 - - 

CQO (mg/l O2) 5.320 - - - 

SST (mg/l) 8.189 - 60 - 

CBO5 (mg/l O2) 0.819 5 - - 

Nitratos (mg/l NO3) 4.474 - 50 - 

Fósforo Total (mg/l P) 0.088 1 - - 

Azoto Amoniacal (mg/l N) 0.067 1 - - 

Cloretos (mg/l Cl) 6.262 250 70 - 

Sulfatos (mg/l SO4) - 250 575 - 

Coliformes Totais (NMP/100 ml) 613 - - - 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml) 158 - 100 - 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml) 38 - - - 

Cádmio Total (mg/l Cd) - 0.01 0.01 0.05 

Chumbo Total (mg/l Pb) - 0.05 5.0 20 

Cobre Total (mg/l Cu) 0.100 0.1 0.2 5.0 

Ferro Total (mg/l Fe) - - 5.0  

Zinco Total (mg/l Zn) 0.007 0.5 2.0 10.0 

Crómio Total (mg/l Cr) - 0.05 0.1 20 

Mercúrio Total (µg/l Hg) - 0.1 - - 

Níquel Total (mg/l Ni) - 0.05 0.5 2.0 

    Nota: Os valores em violação encontram-se apresentados a negrito (“Bold”)  

Assim, segundo este diploma e tendo em conta particularmente o Anexo XVI, 

verifica-se que na estação em estudo, os valores do parâmetro Coliformes Totais 

encontram-se acima dos valores legislados.  

Refira-se que a presença de coliformes fecais é indicadora de contaminação fecal, 

levando a suspeitar da existência de focos de poluição com origem em efluentes 
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domésticos, consequentes de um deficiente saneamento básico, o que confirma o 

descrito no ponto 4.4.7.1. “Fontes Poluidoras – Origem Doméstica”. 

Relativamente ao Anexo XXI, apenas os valores referentes ao parâmetro Oxigénio 

Dissolvido fecais ultrapassam o Valor Máximo Admissível (VMA). 

De forma a permitir uma avaliação geral do estado de qualidade da água do rio  

Coura, classificaram-se os resultados da estação de monitorização de acordo com o 

critério do INAG. 

O INAG classifica os cursos de água superficiais de acordo com as suas 

características de qualidade para usos múltiplos, que classifica as massas de água 

tendo em consideração diversos parâmetros de qualidade e indicando o tipo de 

usos que potencialmente se podem considerar para cada uma das massas de água 

classificadas. A classificação materializa-se em cinco classes. Esta classificação é 

apresentada nos quadros seguintes, sendo atribuída em função do parâmetro mais 

crítico e baseada nos dados analíticos disponíveis. 

 

Quadro 4.29 – Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas 

características de qualidade para usos múltiplos 

Classe Nível de qualidade 

A – Sem Poluição 
Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B – Fracamente 

Poluído 

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações (equivalente à classe 1B francesa). 

C – Poluído 

Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para 

recreio sem contacto directo. 

D – Muito Poluído 
Água com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória.

E – Extremamente 

Poluído 

Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais parâmetros. 

São consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma 

ameaça para a saúde pública e ambiental. 

 Fonte: www.inag.pt 
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Para a atribuição da classificação referida no quadro anterior, devem ser tomados 

por base os valores seguidamente apresentados. 

 

 Quadro 4.30 – Tabela de classificação por parâmetro 

Parâmetros A B C D E 
PH 6.5-8.5* - 6.0-9.0 5.5-9.5 - 

Temperatura (ºC) ≤20 21-25 26-28 29-30 >30 

SST (mg/l) ≤25.0 25.1-30.0 30.1-40.0 40.1-80.0 >80.0 

OD (% saturação) ≥90 89-70 69-50 49-30 <30 

CBO5 (mg O2/l) ≤3.0 3.1-5.0 5.1-8.0 8.1-20.0 >20.0 

CQO (mg O2/l) ≤10.0 10.1-20.0 20.1-40.0 40.1-80.0 >80.0 

Azoto amoniacal  (mg NH4/l) ≤0.10 0.11-1.00 1.10-2.00 2.01-5.00 >5.00 

Nitratos (mg NH4/l) ≤5.0 5.0-25.0 25.1-50.0 50.1-80.0 >80.0 

Coliformes Totais (NMP/100 ml) ≤50 51-5 000 5 001-50 000 >50 000 - 

Coliformes Fecais (NMP/100 ml) ≤20 21-2 000 2 001-20 000 >20 000 - 

Estreptococos Fecais (NMP/100 ml) ≤20 21-2 000 2 001-20 000 >20 000 - 

Ferro (mg/l) ≤0.50 0.51-1.00 1.10-1.50 1.50-2.00 >2.00 

Zinco (mg/l) ≤0.30 0.31-1.00 1.01-3.00 3.01-5.00 >5.00 

Cobre (mg/l) ≤0.020 0.021-0.050 0.051-0.200 0.0201-1.00 >1.00 

Crómio (mg/l) ≤0.010 - 0.011-0.050 - >0.050 

Cádmio (mg/l) ≤0.001 - 0.0011-0.0050 - >0.0050 

Chumbo (mg/l) ≤0.050 - 0.051-0.100 - >0.100 

Mercúrio (µg/l) ≤0.50 - 0.51-1.00 - >1.00 

* O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar 

valores fora deste intervalo, sem contudo significar alterações de qualidade devidas à poluição. 

Fonte: www.inag.pt 

Segundo o índice de qualidade da água do INAG e as análises efectuadas, verifica-

se que o rio Coura e seus afluentes, verifica-se que existem alguns parâmetros, na 

estação Cavada, que inserem os cursos de água na classe A – temperatura, CQO, 

SST, CBO5, nitratos, azoto amoniacal e zinco total; o OD, coliformes totais, 

coliformes fecais e estreptococos fecais apresentam valores correspondentes à 

classe B; enquanto os valores de pH e cobre total colocam este curso de água 

numa classe C. 

Uma vez que a classificação é atribuída em função do parâmetro mais crítico, 

atribui-se ao rio Coura a classe C – Poluído, a qual corresponde a águas 

consideradas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos 
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industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a 

existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução 

aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

Deste modo, a qualidade da água no rio Coura mantém-se apta para rega, para 

consumo industrial e para abastecimento público após tratamento rigoroso, ou seja, 

de um modo geral as águas superficiais mantém-se aptas para os usos actuais na 

sub-bacia hidrográfica do rio Coura. 

 

4.4.9. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEA 

As nascentes ocorrem em casos particulares devido  a descontinuidades geológicas 

e/ou topográficas, representando como tal estruturas sensíveis onde os riscos de 

contaminação são evidentes. Estas contaminações resultam de processos 

inadequados de ordenamento e  uso do solo pelo Homem. 

A qualidade natural de uma água subterrânea está dependente  das condições do 

aquífero, da sua litologia, da velocidade de circulação, da qualidade da água de 

infiltração, das relações com outras águas e os níveis de movimento de substâncias 

transportadas pela água para além de factores hidrodinâmicos. Actualmente a 

qualidade da água está mais dependente das actividades humanas do que 

propriamente dos factores anteriormente referidos.  

A qualidade da água subterrânea para consumo humano segue, tal como a água 

superficial, o estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, podendo ser 

consideradas como aptas para o fim mencionado quando apresentarem qualidade 

igual ou superior à da categoria A1 das águas superficiais destinadas à produção de 

água para consumo humano (Anexo I), correspondendo-lhes o esquema de 

tratamento indicado no Anexo II para aquela categoria de águas, com as devidas 

adaptações. Os referidos parâmetros de classificação encontram-se discriminados 

no quadro seguinte. 
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Quadro 4.31 – Classificação dos cursos de água subterrâneas de acordo o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto 

Anexo I 

Classe A1 Parâmetros 

VMR VMA 

pH (Escala de Sorensen) 6.5-8.5 - 

Condutividade (µS/cm, 20ºC) 1000 - 

Crómio Total (mg/l Cr) - 0.05 

Chumbo Total (mg/l Pb) - 0.05 

Cádmio Total (mg/l Cd) 0.001 0.005 

Cobre Total (mg/l Cu) 0.02 0.05 

Zinco Total (mg/l Zn) 0.5 3.0 

Hidrocarbonetos (mg/l) - 0.05 

Nitratos (mg/l NO3) 25 50 

Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas dos concelhos de 

Caminha recorreu-se ao INAG, à Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento 

do Território da Região Norte e ao Centros de Saúde de Vila Nova de Cerveira de 

Caminha, contudo, até à data de entrega do presente estudo não foram facultados 

os dados solicitados. Assim, de modo a que sejam caracterizados os recursos 

hídricos subterrâneos deverá ser implementado o Plano de Monitorização incluído 

no presente estudo. 
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4.5. QUALIDADE DO AR 

4.5.1. INTRODUÇÃO 

Existe, a nível Nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar da 

responsabilidade do Ministério do Ambiente, e ainda, algumas redes de 

monitorização particulares. Esta rede não é, no entanto, extensiva a todo o 

território nacional, restringindo-se, actualmente, aos locais de maior ocupação de 

fontes poluidoras, situados a uma distância considerável da área em estudo.  

Na área de influência da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do 

Território do Norte existem em funcionamento algumas estações embora todas 

junto à área metropolitana do Porto. Pelo que se considera que nenhuma das 

estações possibilite uma caracterização representativa sobre a qualidade do ar da 

área em estudo, uma vez que estas se encontram numa região de influências 

essencialmente urbanas e industriais, de características realmente diferentes às 

que influenciam a área em estudo. Para além de que se encontram a cerca de 100 

km’s da área em estudo.  

Contudo, recentemente a DGA (Direcção Geral do Ambiente) conjuntamente com o 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa realizaram uma “Campanha de 

avaliação das concentrações de dióxido de enxofre e dióxido de azoto no ar 

ambiente em Portugal”. Este documento servirá de base à caracterização da região 

e área em estudo.  

Recorreu-se, ainda, aos inventários nacionais de emissões de fontes poluidoras 

atmosféricas realizados pela DGA/IM para o projecto CORINAIR. 

Esta análise foi complementada com o levantamento de campo sobre as principais 

fontes poluentes e sobre os usos do solo.  
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4.5.2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

As normas de qualidade do ar são actualmente regidas no nosso País pelo Decreto-

Lei nº 352/90, de 9 de Novembro revogado parcialmente pelo Decreto–Lei n.º 

276/99, de 21 de Julho que define as linhas orientação da política de gestão da 

qualidade do ar e transpõem para a ordem jurídica interna a Directiva 96/62/CE 

relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente.  

No âmbito desta directiva foram criadas outras Directivas que definem valores 

limite para os diferentes poluentes. A Directiva 80/779/CEE, a Directiva n.º 

82/884/CEE e a 85/203/CEE  que foram transpostas para o direito interno através 

da Portaria nº286/93, de 12 de Março que estabelece os valores guia e valores 

limite de concentração para os poluentes atmosféricos mais significativos, 

designadamente Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azoto (NO2), Dióxido de 

Enxofre (SO2), e Chumbo (Pb) e Partículas em Suspensão. 

Recentemente a Comissão Europeia criou mais duas Directivas (1999/30/CE e 

2000/69/CE) dando cumprimento à Directiva 96/62/CE no sentido de reduzir os 

valores limite para cada poluente. Estas foram já transpostas para o direito interno 

através da publicação do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril que estabelece 

os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido 

de azoto e óxidos de azoto, partículas de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido 

de carbono, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses 

poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei n.º 276/99 

de 23 de Julho.  

Este decreto-lei vem revogar parcialmente o DL n.º 276/99 e estabelecer novos 

valores limite das concentrações no ar ambiente mantendo alguns valores da 

Portaria ainda em vigor até 2005 e outros até 2010.  

Assim, actualmente, encontra-se em vigor o Decreto – Lei n.º 276/99 de 23 de 

Julho embora parcialmente revogado, a Portaria n.º 286/93 de 12 de Março e o 

Decreto - Lei n.º 111/2002 de 16 de Abril.  
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Seguidamente apresentam-se os valores limite constantes na legislação em vigor (a 

“Bold” encontram-se os valores actualmente em vigor), e que influenciam, 

sobretudo a fase de exploração do projecto em estudo.  

 

Quadro 4.32 – MONÓXIDO DE CARBONO (Decreto Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Parâmetro Estatístico de CO 

Valor 

Limite 

(mg/m3) 

Limiar Superior de 

Avaliação 

(Média Anual) 

Limiar Inferior de 

Avaliação 

(Média Anual) 

Máximo diário das médias de 8 

horas consecutivas (Protecção 

da saúde humana) 

10 
70% do valor limite 

(7 mg/m3) 

50% do valor limite  

(5 mg/m3) 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que o teor máximo de monóxido de 

carbono de 100 mg/m3 não seja ultrapassado em mais de 15 minutos, e que para 

exposições de 30 minutos, 1 hora e 8 a 24 horas, as concentrações não 

ultrapassem os valores de 60, 30 e 10 mg/m3, respectivamente. 

Para o Dióxido de Azoto encontra-se em vigor tanto o Decreto-Lei n.º 111/2002 

como a Portaria n.º 286/93. 

 

Quadro 4.33– DIÓXIDO DE AZOTO (Decreto Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Período 
Considerado 

Valor 
Limite 

(µµµµg/m3) 

Margem 
de 

Tolerância
(µµµµg/m3) 

Limiar 
Superior de 
Avaliação 

(Média 
Anual) 

Limiar 
Inferior de 
Avaliação 

(Média 
Anual) 

Data de 
Cumprimento 

Valor a 
cumprir à 
data de 

entrada do 
diploma 

DL111/2002 
(µµµµg/m3) 

1 hora 
(Protecção da 

saúde 
humana) 

200* 80** 
70% do 

valor limite 
(140 µg/m3) 

50% do valor 
limite (100 

µg/m3) 

1 de Janeiro 
de 2010 

280 

1 ano  
(Protecção da 

saúde 
humana) 

40 16 ** 
80% do 

valor limite 
(32 µg/m3) 

65% do valor 
limite (26 

µg/m3) 

1 de Janeiro 
de 2010 

56 

1 ano  
(Protecção de 
vegetação) 

30 
Não se 
aplica 

80% do 
valor limite 
(24 µg/m3) 

65% do valor 
limite (19,5 

µg/m3) 

Data de 
entrada em 

vigor do 
Decreto-lei 
111/2002 

- 

* Não poderá ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.  
** à data de entrada em vigor do DL 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir 

de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual 
idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 
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Quadro 4.34 – DIÓXIDO DE AZOTO (Portaria 286/93, de 12 de Março) 

Parâmetro Estatístico de NO2 Valor Limite (µµµµg/m3) 

P50 - 

P98 200* 

    *percentil 98 calculado a partir dos valores horários ou de 
períodos inferiores a uma hora obtidos durante um ano. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que o teor máximo de dióxido de 

azoto de 200 µµµµg/m3 não seja ultrapassado em mais de 1 hora, e que para 

exposições de 1 ano as concentrações não ultrapassem o valor de 40 µg/m3. 

Assim, considerar-se-á para efeitos de análise no presente estudo o valor limite de 

200 µg/m3 para um período de uma hora estando este em vigor para além do ano 

de 2010. 

Para o Dióxido de Enxofre encontra-se em vigor tanto o Decreto-Lei n.º 111/2002 

como a Portaria n.º 286/93. 

 

Quadro 4.35 – DIOXIDO DE ENXOFRE (Decreto Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) 

Período 
Considerado 

Valor 
Limite 

(µµµµg/m3) 

Margem 
de 

Tolerância
(µµµµg/m3) 

Limiar 
Superior de 
Avaliação 

(Média 
Anual) 

Limiar 
Inferior de 
Avaliação 

(Média 
Anual) 

Data de  
Cumprimento 

Valor a 
cumprir à 
data de 

entrada do 
diploma 

DL111/2002 
(µµµµg/m3) 

Valor 
horário 

(Protecção da 
saúde 

humana) 

350* 90 *** - - 
1 de Janeiro de 

2005 440 

Valor diário 
(Protecção da 

saúde 
humana) 

125** Não se 
aplica 

60% do 
valor limite 

de 24h 
(75 µg/m3 a 
não exceder 
mais de três 

vezes em 
cada ano 

civil) 

40% do 
valor limite 

de 24h 
(50 µg/m3 a 
não exceder 
mais de três 

vezes em 
cada ano 

civil) 

1 de Janeiro de 
2005 

- 

*valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil.  
**valor a não exceder mais de três vezes cada ano civil. 
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***valor a cumprir à data de entrada em vigor do decreto-lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma 
redução, a partir de 1 Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, 
até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005. 

 

Quadro 4.36– DIOXIDO DE ENXOFRE (Portaria 286/93, de 12 de Março) 

Parâmetro Estatístico  Valor Limite (µµµµg/m3) 

Ano 
100 (mediana dos valores médios diários 

obtidos durante o ano) 

Ano  

(composto por períodos de 24h) 

250 (percentil 98 calculado a partir de 

valores médios diários obtidos durante o ano) 

 

Definições: 

Margem de Tolerância – percentagem do valor limite em que este valor pode ser 

excedido, de acordo com as condições constantes no Decreto-lei n.º 111/2002.  

Limiar Inferior de Avaliação  - nível de poluição abaixo do qual poderão ser apenas 

utilizadas técnicas de modelização ou a estimativa objectiva para avaliar a 

qualidade do ar ambiente.  

Limiar Superior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada 

uma combinação de medições e de técnicas de modelização ou a estimativa 

objectiva para avaliar a qualidade do ar ambiente. 

Considera-se que o limiar foi excedido quando este tenha sido ultrapassado 

durante, pelo menos três anos.  

 

4.5.3. ÁREA DE ESTUDO 

Com base na experiência que se tem obtido em projectos semelhantes o efeito da 

poluição atmosférica induzida por projectos rodoviários passa a ser pouco relevante 

a uma distância superior a 200 m. Assim, define-se a área de estudo, para o 

descritor da qualidade do ar, num corredor de 400 metros (200m para cada lado a 
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partir do eixo da via) em redor das alternativas consideradas coincidindo com o 

corredor em estudo representado no Desenho 3 (Área em Estudo) do presente EIA. 

 

4.5.4. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS RELACIONADAS COM A 

ÁREA EM ESTUDO 

A região onde se insere o projecto é uma área de características marcadamente 

rurais com forte aptidão para o turismo. As principais fontes poluentes atmosféricas 

na envolvente ao projecto são constituídas pelas vias rodoviárias, nomeadamente a 

EN 13. Esta desenvolve-se ao longo da faixa litoral pelo que facilita a dispersão de 

poluentes neste eixo. 

Relativamente a fontes de emissão fixas, e de acordo com os dados dos Planos 

Directores Municipais de Caminha e Vila Nova de Cerveira, é de referir a existência 

de algumas unidades industriais localizadas na freguesia de Caminha, que 

desenvolvem actividades nas áreas química, têxtil, da madeira e cortiça, da 

produção de metais de materiais de transporte e das artes gráficas, subsistindo em 

Vila Praia de Âncora, e a exploração de pedreiras de granito.  

Nos quadros seguintes apresenta-se a informação obtida do inventário nacional de 

emissões de poluentes para o território da NUT III, segundo a metodologia 

aprovada pelo projecto CORINAIR, desenvolvido pela Comissão da União Europeia 

(CORINAIR 90). Embora o âmbito seja mais alargado que a área em estudo, os 

valores relativos à NUTIII representam a realidade da área em estudo. 

 

Quadro 4.37 - Emissões totais de poluentes em Portugal Continental, na Região 

Norte e Sub-Região Minho – Lima (Kton). 

Emissões de Poluentes (Kton) 
Região 

SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Continente 282,6 220,8 643,9 391,4 1086,4 57,4 54,7 92,9 

Norte 39,5 47,9 142,2 109,5 316,9 10,9 11,8 20,4 

Minho - Lima 3,2 5,5 14,5 13,8 42,1 1,5 1,6 2,8 

Fonte: DGA, 1994. 
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Quadro 4.38 - Emissões totais de poluentes por área para Portugal Continental, 

Região Norte e Sub-Região do Minho - Lima (ton/Km2) 

Emissões de Poluentes por Área (ton/Km2) 

Região Área 

(km2) 
SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Continente 91.906 3,1 2,4 7,0 4,3 11,8 0,62 0,6 1,0 

Norte 21.278 1,9 2,3 6,7 5,1 14,9 0,51 0,5 1,0 

Minho - Lima 2.210 1,5 2,5 6,6 6,2 19,0 0,67 0,7 1,3 

Fonte: INE 2000, DGA 1994. 

 

Quadro 4.39 - Valor percentual das emissões totais de poluentes da Região Norte 

relativamente às emissões totais para Portugal Continental. 

Emissões Totais de Poluentes (%) 
Região 

SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Norte 14,0 21,7 22,1 28,0 29,2 19,1 21,6 22,0 

Fonte: DGA, 1994. 

 

Quadro 4.40 - Valor percentual das emissões totais de poluentes da Sub-Região 

Minho – Lima em relação às emissões totais da Região Norte 

Emissões Totais de Poluentes (%) 
Sub-Região 

SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Minho - Lima 8,1 11,5 10,2 12,6 13,3 14,3 13,6 13,7 

Fonte: DGA, 1994. 

Da análise do inventário nacional no âmbito do programa CORINAIR 90, constata-

se que na Região Norte as emissões de poluentes atmosféricos são baixas, 

relativamente ao território de Portugal Continental. No entanto, o CH4 e CO 

mostram ter um maior contributo. 

No que diz respeito à Sub-Região Minho – Lima, e pela análise dos quadros 

mostrados acima, verifica-se que a contribuição das emissões de poluentes 

atmosféricos é baixa relativamente à Região Norte, apresentando valores 

percentuais que variam de 8,1% para os óxidos de enxofre a 14,3% para o dióxido 

de carbono. 
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Em síntese, pode-se dizer que apesar de não existirem dados mais específicos para 

a área de influência do projecto, a baixa emissão de poluentes atmosféricos deve-

se essencialmente à fraca ocupação industrial da área de estudo, a qual é 

sobretudo composta por unidades de diminuta a média dimensão. Deste modo, 

considera-se que as principais fontes de emissão têm origem no tráfego rodoviário. 

 

4.5.5. CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS PARA A ÁREA EM ESTUDO 

A dispersão de poluentes na atmosfera depende das condições meteorológicas 

locais, nomeadamente a direcção e velocidade do vento, condições de estabilidade 

atmosférica, inversões térmicas e a topografia. 

A estação climatológica considerada para o descritor do Clima é a mais próxima dos 

traçados, embora esteja fora dos limites da área de estudo do presente descritor, 

considera-se a informação representativa. 

Com base na análise dos dados registados na estação climatológica mais próxima 

do projecto (Viana do Castelo), a direcção mais frequente é de quadrante NE 

(18,2%) com uma velocidade média de aproximadamente 6,0 km/h.  

Uma vez que sob o quadrante W e NW está estabelecido o estuário do rio Minho, 

facilmente se dará a dispersão de poluentes atmosféricos, através do corredor de 

arejamento que este estabelece.  

A velocidade do vento é relativamente constante ao longo de todo o ano, 

apresentando um valor médio anual de 8,2 km/h sendo o mês mais ventoso o de 

Maio (velocidade média de 9,5 km/h) e o mês mais calmo Novembro (velocidade 

média de 6,7 km/h). 

A percentagem média anual de situações de calmaria, em que a velocidade do 

vento é inferior a 1km/h, é de 3%. Sendo maior nos meses de Inverno e menor nos 

meses de Verão. Esta percentagem equivale a dizer que apenas um dia por ano 

assiste-se a uma situação de calmaria. No entanto, pode-se dizer que a área em 

estudo é caracterizada por ventos pouco turbulentos. 
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Quanto à topografia do terreno, onde será implementado o projecto, esta descreve-

se um pouco acidentada estando presentes para além da Serra de Gois alguns 

pontos altos com menos expressividade (como, “Gorito”). Para além disso, o início 

das alternativas atravessa um vale, o Vale do rio Coura (NE/SW) terminando junto 

do estuário do Rio Minho.  

Assim, conclui-se que apenas alguns pontos, da área em estudo, contribuem para a 

dispersão dos poluentes sendo o Verão a altura que poderá ser mais critica para 

estes fenómenos. 

 

4.5.6. QUALIDADE DO AR NA ÁREA DE ESTUDO 

Com base na informação anteriormente apresentada, e complementarmente com 

as visitas aos locais onde se desenvolvem as alternativas propostas, pode afirmar-

se que em termos genéricos, a qualidade do ar na área de estudo deverá ser boa, 

sendo em especial influenciada negativamente pela circulação do tráfego rodoviário 

das estradas nacionais, em especial a EN13. De uma forma geral as vias presentes 

na área em estudo apresentam um baixo volume de trafego, o que traduz em 

emissões pouco significativas de poluentes atmosféricos. 

Como receptores mais sensíveis a este tipo de poluição poder-se-ão enunciar 

algumas povoações que se encontram mais próximas às principais vias rodoviárias 

existentes.  

Assim, relativamente à EN13 encontram-se mais sensíveis ao efeito da poluição 

atmosférica gerada por veículos automóveis as seguintes povoações: Boalheira, 

Rabadas, Lage, Regueiro, Esqueiro, Roda, S. Martinho e Gouvim.  

A esta informação acrescenta-se ainda que mais recentemente a DGA (Direcção 

Geral do Ambiente) conjuntamente com o Departamento de Ciências e Engenharia 

do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

realizaram uma “Campanha de avaliação das concentrações de dióxido de enxofre e 

dióxido de azoto no ar ambiente em Portugal”. 
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Elaboraram-se duas campanhas de amostragem, uma em Julho de 2000 e outra em 

Maio de 2001, sendo a primeira representativa do período de Verão e a segunda do 

período de Inverno. Foram colocados tubos de difusão em 236 pontos (ver o mapa 

da figura 4.12) que envolvia todo o território nacional.  

No quadro abaixo mostram-se os valores de interesse extrapoláveis para a área em 

estudo: 

 

Quadro 4.41 – “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de 

Difusão” – Valores extrapoláveis para a área em estudo  

Coordenadas    

    

1ª campanha 2ª campanha 

N.º dos Tubos mais 

próximos da área de 

estudo 
29S UTM 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

1 534 4651 2.9 < 1.3 4.4 < 1.3 

4 514 4634 3.3 <1.3 4.5 <1.3 

5 537 4634 3.4 <1.3 2.8 <1.3 

                                    Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001) 

Embora os valores sejam representativos para um período de 7 dias, ao compara-

los com os valores limite fixados pela legislação portuguesa poder-se-á dizer que 

são valores muito baixos. 
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Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001). Campanha de avaliação das 
concentrações de dióxido de enxofre e dióxido de azoto no ar ambiente em Portugal, Janeiro de 2001. 

Figura 4.13 -  Localização espacial dos centroides correspondentes à zona em 

estudo  
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Sendo o CO um dos principais poluentes emitidos pelo tráfego rodoviário, houve a 

necessidade de considera-lo na caracterização da “qualidade do ar na área em 

estudo” (presente capítulo), contudo, não se obtiveram dados de qualidade sobre 

este nas proximidades da área em estudo.  

Este poluente é analisado essencialmente nos grandes centros urbanos cuja 

concentração se torna mais fácil de acontecer não só devido ao tráfego constante 

mas também devido às características inerentes a uma cidade que dificulta a 

dispersão dos poluentes atmosféricos. 

Analisando os valores identificados para esses grandes centros urbanos (Porto, 

Lisboa, Coimbra) enunciados no Relatório do Estado de Ambiente de 2001, denota-

se que esses são a partir do ano 2000 todos inferiores ao valor limite estipulado 

pelo DL n.º 111/2002. Considerando que estas são as piores situações em termos 

de concentração de CO a acontecer actualmente em Portugal, não é provável que a 

situação actual da área em estudo tenha um cenário mais critico que as situações 

aqui enunciadas. 

Com base na informação anteriormente apresentada, e complementada com visitas 

a diferentes pontos da área em estudo, pode considerar-se que em termos 

genéricos, a qualidade do ar na área de estudo é boa, não possuindo fontes 

passíveis de induzirem degradação sobre a qualidade do ar, para além da EN13 

possui extensas áreas de floresta e alguns espaços rurais que vão envolvendo a 

área em estudo.  

 

4.5.7. POLUIÇÃO CAUSADA PELO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

Sendo que o projecto em causa se trata de uma fonte móvel especificamente de 

uma rodovia importa relacionar os principais poluentes emitidos por este tipo de 

fonte com os efeitos que poderão ser provocados sobre a saúde humana e no 

ambiente em geral. 

Nos veículos a motor, a poluição do ar tem origem nos gases de escape, na 

evaporação dos carburantes (reservatório, motor e bomba de distribuição), no 
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desgaste dos órgãos mecânicos e nos pneumáticos. Pelos gases de escape são 

emitidos dois tipos de poluentes:  

  poluentes produzidos pela combustão do carburante: monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos não queimados e óxidos de azoto; 

  poluentes resultantes dos aditivos e impurezas contidas no carburante: 

compostos de chumbo, de enxofre, de cloro e de bromo. 

Seguidamente é apresentado um quadro onde se resume a informação inerente aos 

principais poluentes atmosféricos gerados pelo tráfego rodoviário. 

 

Quadro 4.42 - Informação relativa aos principais poluentes atmosféricos gerados 

pelo tráfego rodoviário 

POLUENTE OBSERVAÇÃO 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) 

A emissão deste poluente para a atmosfera provém, no nosso país, na quase 

totalidade dos motores dos veículos rodoviários. Este componente é rapidamente 

absorvido pelo sangue, reduzindo a capacidade de transporte de oxigénio por parte 

das hemácias. É um composto relativamente estável que toma parte, lentamente, 

nas reacções atmosféricas. Contribui indirectamente para o efeito de estufa por 

reduzir os níveis de radicais hidroxil na atmosfera, provocando assim uma mais 

lenta destruição do metano o qual é um gás causador do efeito de estufa. 

ÓXIDOS DE 

NITROGÉNIO 

(NOX) 

O tráfego rodoviário é responsável por uma parte significativa da produção de NOx, 

sendo a maioria produzida sob a forma de NO. No ar, este composto é oxidado 

formando o dióxido de nitrogénio (NO2), o qual se apresenta como mais tóxico 

afectando o sistema respiratório. O NOx é um composto relevante na química 

atmosférica, contribuindo para a formação do nevoeiro fotoquimico e deposição 

ácida. Alguns dos produtos gerados nas reacções envolvendo NOx são poderosos 

gases provocadores do efeito de estufa.  

HIDROCARBONETOS 

(HC) 

Também as emissões destes compostos devem uma parcela significativa ao tráfego 

rodoviário. O termo hidrocarbonetos é usado para definir todos os compostos 

orgânicos emitidos contando-se várias centenas de compostos dentro desta 

classificação. Alguns deste compostos são tóxicos ou cancerígenos como são o caso 

do benzeno e 1,3 butadieno. A sua reactividade varia bastante, não obstante sejam 

considerados como importantes percursores do nevoeiro fotoquimico. É de destacar 

que as emissões de HC variam bastante com a composição do combustível pelo que 

alterações na especificação do combustível podem alterar significativamente os 

seus efeitos. 
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POLUENTE OBSERVAÇÃO 

MATÉRIA 

PARTICULADA 

Os fumos negros são produzidos em grandes quantidades pelos veículos 

rodoviários, em especial pelos alimentados a gasóleo. Estes compostos têm um alto 

poder de rejeição por parte das pessoas, podendo em muito altas concentrações 

causar cancro pulmonar. 

CHUMBO  

(PB) 

Os veículos rodoviários podem emitir compostos de chumbo sob a forma de finas 

partículas, caso sejam alimentados a gasolina. É de notar que o chumbo é tóxico 

sendo limitada por lei a sua concentração no ar. Tem-se verificado um decrescer 

progressivo dos teores de chumbo na gasolina, sendo a actual produção de motores 

movidos a gasolina orientada neste momento, para uma alimentação a gasolina 

"sem chumbo". 

DIÓXIDO DE 

CARBONO (CO2) 

Uma parte significativa do CO2 é proveniente do tráfego rodoviário, sendo este 

composto considerado como um dos mais inofensivos dos principais gases 

provocadores do efeito de estufa, mas ao mesmo tempo o principal contribuidor 

para o volume total deste tipo de gases na atmosfera. 

Muitas destas emissões provenientes dos motores dos veículos rodoviários (HC, CO 

e NOx), ao serem lançadas na atmosfera, tomam parte em reacções químicas 

influenciadas pela luz solar, dando origem a poluentes secundários, os quais têm 

efeitos diferentes e em alguns casos mais severos que os dos poluentes iniciais. 

Contudo, considera-se o CO como o indicador de excelência da qualidade do ar 

quando estamos perante projectos rodoviários. 
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4.6. RUÍDO 

4.6.1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO LEGISLATIVO 

No presente estudo foram identificados os pontos críticos para a implementação do 

projecto em questão, assim como realizadas amostragens dos níveis de ruído 

ambiente actualmente existentes nessa área de estudo para caracterização do 

espaço afectado pelo projecto. 

Relativamente à legislação aplicável ao estudo, é de referir que foi publicado em 14 

de Novembro o Decreto-Lei 292/2000, que entrou em vigor em 14 de Maio de 2001 

que estabeleceu novas regras no que diz respeito à actividade industrial e outras 

actividades ruidosas. 

Segundo este diploma, a definição de limites de níveis de ruído depende do tipo de 

zonas vizinhas (mista ou sensível) da instalação ou infra-estrutura geradora de 

ruído: 

- Zonas sensíveis – áreas definidas em instrumentos de planeamento 

territorial como vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou 

previstos, bem como para escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e 

outros equipamentos colectivos prioritariamente utilizados pelas populações 

como locais de recolhimento, existentes ou a instalar; 

- Zonas mistas – zonas existentes ou previstas em instrumentos de 

planeamento territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras 

utilizações, para além das referidas na definição de zonas sensíveis, 

nomeadamente a comércio e serviços. 

Os níveis sonoros limites destas zonas são caracterizados pelo parâmetro LAeq do 

ruído ambiente exterior, e são definidos no quadro seguinte segundo o DL 

292/2000 de 14 de Novembro. 
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Quadro 4.43 – Limites absolutos para o ruído em função da classificação da zona 

Zona 
Período Diurno 

(07h00 – 22h00) 

Período Nocturno 

(22h000 - 7h00) 

Sensível 55 dB(A)  45 dB(A)  

Mista  65 dB(A)  55 dB(A)  

A classificação de zonas mistas e sensíveis é da competência das câmaras 

municipais, devendo tais zonas ser delimitadas e disciplinadas no respectivo plano 

municipal de ordenamento do território.  

É proibida a instalação de qualquer actividade ruidosa numa zona sensível, ficando 

definidos para as zonas mistas, ou nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas, 

diferenciais máximos admissíveis entre o LAeq do ruído ambiente com a actividade 

ruidosa e o ruído residual (ruído ambiente sem a actividade ruidosa), aplicando-se 

ainda as correcções definidas no Anexo I do decreto-lei 292/2000 de 14 de 

novembro. 

 

Quadro 4.44 - Limites diferenciais entre ruído ambiente e ruído residual 

Período LAeq,ra - LAeq,rr +K1+K2 

Diurno ≤ 5 dBA 

Nocturno ≤ 3 dBA 

Os limites especificados neste quadro não se aplicam às infra-estruturas de 

transportes, pelo que não têm aplicação ao presente estudo, pelo menos no que 

respeita à fase de exploração da estrada. 

No entanto, quanto à fase de construção, a actividade ruidosa será considerada 

como “actividade ruidosa temporária”, sendo objecto de tratamento diferente no 

decreto-lei, devendo neste caso, para além  dos limites do quadro 4.43, ser 

respeitados os limites estipulados no quadro 4.44, bem como respeitar-se 

determinados horários de funcionamento (dias de semana, das 7:00 às 18:00 h). 

Pode no entanto ser solicitada uma “Licença Especial de Ruído” para trabalhar fora 

deste horário, desde que respeitando os limites referidos. No entanto, no caso 

específico de obras de infra-estruturas de transportes, pode, por despacho 

fundamentado do Ministério do Equipamento Social, ser dispensada a exigência do 
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cumprimento dos limites dos quadros anteriores, por prazo não superior ao da 

licença especial de ruído.  

Na fase de construção haverá ainda que ter em conta o disposto no Decreto-Lei 

76/2002, de 26 de Março, relativo ao ruído produzido por máquinas de estaleiro, 

como motocompressores, gruas-torre, grupos electrogéneos de soldadura e de 

potência, martelos-demolidores, máquinas com lagartas, tractores de 

terraplanagem, carregadoras e escavadoras, cuja potência sonora deverá obedecer 

aos limites estipulados no mesmo diploma legal.. 

Dado que a classificação de zonas sensíveis e mistas não foi ainda implementada 

pelas câmaras municipais iremos considerar os limites relativos às zonas sensíveis, 

as referentes a todas as áreas classificadas pelos PDMs dos concelhos 

atravessados, como urbanas ou urbanizáveis, sendo as restantes, consideradas 

mistas (estes limites podem ser observados no desenho 17 do anexo de desenhos). 

 

4.6.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo considerada para o descritor do ruído é caracterizada pela área de 

cartografia disponível, uma vez que apenas esta poderá ser introduzida no modelo 

de previsão de ruído a utilizar na altura da previsão de impactes. 

Esta área de estudo inclui todos os pontos de medição de ruído utilizados na 

caracterização do ambiente afectado pelo projecto e abrange uma área envolvente 

aos traçados em estudo de cerca de 1.665 ha. 

Esta área de estudo encontra-se definida no desenho 17. 

 

4.6.3. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA 

As medições de ruído efectuadas tiveram como objectivo caracterizar a situação 

inicial, no que respeita ao ruído, dos locais mais críticos potencialmente afectados 

pelo IC1 – Ligação a Caminha.  
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4.6.4. RESUMO DA METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

4.6.4.1. DEFINIÇÕES 

Intervalos de Tempo de Referência segundo Decreto-Lei 292/2000- São 

tomados como períodos de referência os seguintes: nocturno (22 às 7 h) e diurno 

(7 às 22 h). 

Ruído Ambiente - Ruído global observado numa dada circunstância num 

determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 

Ruído Residual (ou Ruído de Fundo) - Ruído ambiente a que se suprimem um 

ou mais ruídos particulares, para uma determinada situação. 

Ruído Inicial – Ruído ambiente que prevalece numa dada área, antes de qualquer 

modificação da situação existente. 

L95 de um Ruído - Valor do nível sonoro que é excedido, no período de referência, 

em 95% da duração deste. 

Nível de Avaliação - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante um 

intervalo de tempo especificado, adicionado das correcções devidas às 

características tonais e impulsivas do som. 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num 

Intervalo de Tempo - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém 

a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

L
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sendo: 

L(t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 

T o período de tempo considerado. 
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4.6.4.2. PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E CÁLCULO 

- Verificações prévia e final; 

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do 

sonómetro, bem como os respectivos parâmetros de configuração.  

No início e no final de cada série de medições procededeu-se ao ajuste do 

sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não pode diferir do 

inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida o conjunto de 

medições não é considerado válido e é repetido. 

 

- Medições; 

Todas as medições foram realizadas com o sonómetro, normalmente montado num 

tripé, e de modo a que o microfone ficasse a uma altura compreendida entre 1,20m 

e 1,50m e afastado, sempre que possível, pelo menos 3,5 m de qualquer estrutura 

reflectora.  

As medições foram efectuadas durante um período de amostragem considerado 

adequado, em cada ponto, e de forma contínua, à excepção de casos pontuais em 

que a ocorrência de eventos ruidosos pontuais espúrios e com potencial efeito 

nefasto sobre o rigor do ensaio, poderá obrigar à utilização da tecla “Pause” para 

interromper temporariamente a medição, ou à sua anulação.  

Em conformidade com a NP 1730 e o Decreto-Lei do Ruído, o parâmetro a 

considerar na caracterização do ambiente sonoro foi o nível de avaliação resultante 

do LAeq do ruído ambiente, com eventuais correcções se necessárias.  

 

- Cálculos; 

Em situações complexas, em que existam múltiplas situações diferentes em termos 

de ruído, podem-se realizar N amostragens do LAeq num mesmo ponto e utilizar a 
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seguinte expressão para determinar o nível sonoro médio de longa duração (que 

corresponde a uma média logarítmica): 

L
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Se as durações das várias situações forem muito diferentes entre si, poderá ainda 

ser necessário afectar cada parcela do somatório de um peso proporcional à 

duração respectiva.  

Por último, na determinação do Nível de Avaliação LAr, haverá ainda que ter em 

conta a seguinte expressão:   

LAr = LAeq,T + K1 + K2  

em que K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

 

4.6.5. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

Para a caracterização do ambiente sonoro na área em estudo foram realizadas 

medições de campo em diversos locais criteriosamente escolhidos de modo a que 

os valores obtidos fossem representativos da zona em estudo, nomeadamente 

junto às zonas residenciais mais próximas do traçado. Estes locais são indicados no 

desenho 17 e identificados em relatório fotográfico no anexo IV. 

Os resultados encontram-se expressos no quadro seguinte: 

 

Quadro 4.45 – Resultados das medições dos níveis sonoros em dB(A) 

Local Pontos de Medição 
Proximidade à plena 

via 

LAeq (dB(A)) 

Período diurno 

LAeq (dB(A)) 

Período nocturno

1 Final das alternativas B2 e 3 
8m das alternativas B2 

e 3 
59,3 57,6 

2 
Pk 3+750 da alternativa B2 

Pk 3+400 da alternativa 3 

145m das alternativas 

B2 e 3 
53,5 50,7 
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Local Pontos de Medição 
Proximidade à plena 

via 

LAeq (dB(A)) 

Período diurno 

LAeq (dB(A)) 

Período nocturno

3 Final das alternativas B2 e 3 
4m das alternativas B2 

e 3 
59,1 58,5 

4 
Pk 3+400 da alternativa B2 

Pk 2+800 da alternativa 3 

7m das alternativas B2 

e 3 
47,3 43,7 

5 
Pk 3+300 da alternativa B2 

Pk 2+600 da alternativa 3 

59m das alternativas B2 

e 3 
48,5 47,1 

6 
Pk 3+350 da alternativa B2 

Pk 3+000 da alternativa 3 

5m das alternativas B2 

e 3 
50,7 49,6 

7 
Pk 3+300 da alternativa B2 

Pk 2+800 da alternativa 3 

26 m das alternativas 

B2 e 3 
49,1 48,6 

8 

Pk 1+900 da alternativa B2 

Pk 2+000 da alternativa 1 

Pk 1+500 da alternativa 2 

104m das alternativas 

B2 e 3 
46,0 45,4 

9 
Junto ao nó de Vilar de 

Mouros 

39m da ligação a Vilar 

de Mouros - alternativas 

1 e B2 

176m da ligação a Vilar 

de Mouros - 

alternativas 2 e 3 

47,3 45,5 

10 

Pk 1+500 da alternativa B2 

Pk 1+000 da alternativa 1 

Pk 0+800 da alternativa 2 

244m das alternativas 

B2 e 1 

73 m das alternativas 2 

e 3 

55,2 52,3 

11 
Pk 1+000 das alternativas 

B2 e 1 

49 m das alternativas 

B2 e 1 
43,5 41,9 

12 
Pk 2+900 da alternativa 1 

Pk 2+400da alternativa 2 

157m das alternativas 1 

e 2 
44,2 43,2 

13 
Pk 3+300 da alternativa 1 

Pk 2+900 da alternativa 2 

4m das alternativas 1 e 

2 
55,4 53,0 

14 
Pk 3+900 da alternativa 1 

Pk 3+400 da alternativa 2 

45 m das alternativas 1 

e 2 
49,7 45,8 

15 
Pk 4+300 da alternativa 1 

Pk 3+800 da alternativa 2 

14m das alternativas 1 

e 2 
47,7 45,6 

16 
Pk 4+500 da alternativa 1  

Pk 4+000 da alternativa 2 

11 m das alternativas 1 

e 2 
54,5 53,7 

17 Final das alternativas 1 e 2 
24 m das alternativas 1 

e 2 
55,8 52,4 
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Relativamente às condições em que as medições foram realizadas e qual a 

caracterização de cada local de medição, estas são expressas de seguida: 

 

Quadro 4.46 – Características dos pontos de medição de ruído 

Condições da medição 
Local Descrição 

Diurnas Nocturnas 

1 

Localidade da Boalheira. 

Junto à EN13, zona de 

habitações dispersas ao longo 

da via.  

Ruído de tráfego constante e 

de cães a ladrar. 

Passaram: 

2 veículos ligeiros; 

1 motocicleta. 

Ruído de vento. 

2 

Habitações dispersas 

(povoação de Lage) e 

existência na proximidade de 

uma oficina de automóveis. 

Zona florestal na envolvente. 

Ruído da oficina. 

Passaram: 

11 veículos ligeiros; 

1 veículo pesado. 

Ruído de vento. 

3 

Junto à EN13, numa zona de 

habitações (povoação de 

Rabadas) e comércio 

(nomeadamente 

restaurantes) 

Passaram: 

50 veículos ligeiros; 

16 veículos pesados. 

Passaram: 

6 veículos ligeiros; 

2 veículos pesados. 

4 

Zona junto a uma igreja e a 

um restaurante, com algumas 

habitações dispersas. 

Localidade de Vilar de Mouros 

Passaram: 

4 veículos ligeiros; 

1 veículo pesado. 

Ruído de vento. 

5 

Habitações existentes junto a 

uma via de acesso a Vilar de 

Mouros com alguma zona 

florestal na envolvência. 

Ruído de cães a ladrar. 

Passaram: 

7 veículos ligeiros; 

1 motocicleta. 

Ruído de vento. 

6 
Zona de habitações dispersas. 

Localidade de Vilar de Mouros 

Ruído de galinhas e cães a 

ladrar. 

Ruído de vento. 

Passou um ligeiro. 

7 
Quinta do Crasto e habitações 

dispersas. 

Ruído de tráfego ao longe, 

buzinas e cães a ladrar. 

Ruído de vento. 

Passou um ligeiro. 

8 

Núcleo de habitações junto a 

um armazém de madeira. 

Localidade de Vilar de Mouros 

Ruído de corte de madeira. Ruído de vento. 
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Condições da medição 
Local Descrição 

Diurnas Nocturnas 

9 

Zona de habitações dispersas 

com alguma floresta na 

envolvente e habitações 

recuperadas para turismo 

rural. Localidade de Vilar de 

Mouros 

 
Ruído de cães a ladrar e 

vento. 

10 

Azenha e habitação 

recuperada junto ao rio com 

um açude. Localidade de Vilar 

de Mouros 

Ruído constante de água a 

correr. 

Ruído constante de água a 

correr. 

11 

Habitações dispersas 

(povoação de Rodetes) com 

uso do solo agrícola. 

Ruído de tráfego ao longe. 
Ruído de cães a ladrar e 

vento. 

12 

Zona de habitações 

(Lanhelas) junto a um campo 

de futebol com ocupação 

florestal na envolvente. 

Ruído de máquinas de cortar 

madeira. 
Ruído de vento. 

13 

Zona de habitações 

(Lanhelas) com ocupação 

agrícola. 

Ruído de galinhas e água. Ruído de vento. 

14 

Habitações da povoação de 

Varariça junto a uma fábrica 

de pirotecnia com ocupação 

agrícola e florestal na 

envolvente. 

Ruído de tráfego ao longe e 

buzinas proveniente da EN13. 

Passaram: 

2 veículos ligeiros; 

1 veículo pesado. 

Ruído de vento. 

15 

Gouvim - Habitações, oficinas 

e edifício em construção zona 

florestal na envolvência. 

Ruído de tráfego ao longe 

proveniente da EN13. 

Ruído de tráfego 

constante e de cães a 

ladrar. 

16 

Gouvim - Zona de habitações 

junto à EN13 com ocupação 

agrícola e florestal na 

envolvente. 

Ruído de tráfego ao longe. 

Ruído de tráfego 

constante e de cães a 

ladrar. 

17 

Gouvim - Zona de habitações 

junto à EN13 com ocupação 

agrícola e florestal na 

envolvente. 

Ruído de tráfego ao longe e 

de cães a ladrar. 

Passaram 3 veículos ligeiros. 

Ruído de tráfego 

constante e de cães a 

ladrar. 
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Analisando os quadros anteriores, verifica-se que os valores diurnos de medição de 

ruído se localizam entre os 59,3 e os 43,5 dB(A), sendo que os valores mais altos 

se localizam perto da estrada nacional 13. 

Sendo assim, na maior parte das zonas residenciais verifica-se um ambiente sonoro 

pouco perturbado, com níveis sonoros entre os 45 e os 50 dB(A). 

Relativamente aos valores obtidos com as medições realizadas no período nocturno, 

estes encontra-se entre os 58,5 e os 41,9 dB(A). 

Á semelhança do que se verificou para o caso diurno, os locais onde os valores de 

ruído são mais altos encontram-se localizados junto à Estrada nacional 13 (Pontos 

de medição 1, 3, 16 e 17), verificando-se nesses casos um ambiente 

medianamente ruidoso. 

Relativamente aos restantes locais, os valores rondam os 40/45 dB(A), sendo de 

concluir que se encontram em zonas actualmente bastante sossegadas. 

Excepção a este caso é referente ao ponto de medição nº 10, onde o valor obtido 

no período nocturno é idêntico ao diurno, visto que se trata de um local onde existe 

actualmente uma linha de água com um açude, que provoca um ruído contínuo ao 

longo das 24h do dia. Esta zona possui um moinho recuperado e utilizado 

actualmente para turismo de habitação. 
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4.7. DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

4.7.1. INTRODUÇÃO 

As necessidades constantes de desenvolvimento implicam intervenções nos 

sistemas naturais que, nalguns casos, podem resultar em claros prejuízos para o 

equilíbrio ecológico desses mesmos sistemas, quer pela degradação da sua base 

trófica (a Flora), quer pela alteração do elenco faunístico presente e da ruptura das 

interacções entre os seres vivos. 

Em face das consequências de determinados tipos de intervenção, torna-se de 

extrema importância a correcta e responsável análise das intervenções referidas 

anteriormente, incluindo a previsão e avaliação dos impactes resultantes das 

acções efectuadas, procurando minimizá-los e, ser tal for exequível, evitá-los. 

Do ponto de vista da diversidade biológica, o conhecimento das espécies presentes, 

das suas inter-relações e das suas ligações aos ecossistemas a que se encontram 

associadas é uma ferramenta importante para a correcta avaliação dos impactes 

decorrentes da intervenção. No entanto, se este objectivo pode ser atingido para 

um número reduzido de taxa tal não é possível para todos os grupos existentes no 

local intervencionado. 

Assim sendo, o presente estudo tem como propósito a melhor caracterização 

possível da área de estudo no que diz respeito aos biótopos existentes e às suas 

componentes florística e faunística, sendo estas avaliadas independentemente e 

relacionadas numa fase posterior com os biótopos identificados. 

 

4.7.2. ÁREA DE ESTUDO 

No que diz respeito a este descritor, a área de estudo engloba a soma de 

corredores de 600 metros de largura definidos a partir do eixo de cada uma das 

diferentes alterações, compreendendo um total de cerca de 530 hectares. 



                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha    Página IV.94 

4.7.3. METODOLOGIA GERAL 

Os dados necessários à caracterização dos biótopos e da suas componentes 

florística e faunística foram obtidos por três processos: a pesquisa de fontes 

bibliográficas, a interpretação de cartas de uso actual do solo e a realização de 

prospecções de campo. 

As prospecções de campo foram realizadas entre os dias 16 e 22 de Julho de 2001, 

desenvolvendo-se em toda a área a afectar, tendo sido cartografados os principais 

biótopos encontrados (carta militar 1:25000). Esta informação foi cruzada com as 

cartas de ocupação do solo (CNIG, 1990) referentes à área de estudo de maneira a 

ser obtida uma carta de biótopos actualizada. 

A inventariação da fauna e flora da região foi efectuada através de atlas de 

distribuição de espécies e de alguns estudos realizados na zona. Como 

complemento, durante o trabalho de campo, efectuaram-se transectos com 

aproximadamente 1 a 1,5 km de extensão e vários pontos de amostragem isolados, 

distribuídos pela área de estudo. Foram também consultados alguns especialistas 

residentes na região e efectuados inquéritos a habitantes locais. 

 

4.7.4. ZONAS PROTEGIDAS EM TERMOS DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

A área de estudo inclui algumas zonas protegidas em termos de conservação da 

natureza, o que expressa bem a sua importância ecológica. Existem duas áreas 

importantes para a protecção da natureza, integradas na Rede Natura 2000 – o 

Sítio Rio Minho (PTCON0019) e a Zona de Protecção Especial (ZPE) dos Estuários 

dos Rios Minho e Coura. Esta região do Rio Minho é ainda reconhecida como 

Important Bird Area (IBA), classificação concedida pela Birdlife International 

(organização mundial do estudo das aves), por possuir uma elevada significância 

internacional para a conservação das aves. Pode ainda referir-se, a título 

meramente indicativo dado encontrarem-se muito afastados do projecto em 

estudo, os Sítios da Lista Nacional “Serra de Arga” (PTCON0039), “Rio Lima” 

(PTCON0020) e “Litoral Norte” (PTCON0017). 
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A figura seguinte indica as zonas importantes para a conservação da natureza na 

área de estudo. 

Ponte de Lim

Valenç

Caminha

ParedeVila Nova de Cerveira

N

ZPE "Estuários dos rios Minho e Coura"
Sítio "Rio Minho" - Rede Natura 2000
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa B2
Alternativa 3

0 5 10 15 20 Quilómetros

 

Figura 4.14 - Zonas importantes para a conservação da natureza na área de estudo 

 

PTCON0019 – Sítio “Rio Minho” 

Estabelecido na primeira fase da Lista Nacional de Sítios para integrar a Rede 

Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), 

esta zona ocupa uma área de 4 554 hectares, onde se regista a presença de três 

tipos distintos de habitat natural ao abrigo do Anexo I da Directiva 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio: 
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⇒ Lagunas (1150) 

⇒ Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellitalia) (1330) 

⇒ Charcos temporários mediterrânicos (3170) 

Os habitats assinalados a negrito (bold) são habitats de conservação prioritária. 

Da mesma forma, regista-se a presença de dez espécies animais incluídas no Anexo 

II da Directiva acima indicada: 

⇒ Galemys pyrenaicus – Toupeira-de-água; 

⇒ Lutra lutra – Lontra; 

⇒ Chioglossa lusitanica – Salamandra-lusitânica; 

⇒ Lacerta schreiberi – Lagarto-de-água; 

⇒ Alosa alosa – Sável; 

⇒ Alosa fallax – Savelha; 

⇒ Chondrostoma polylepis – Boga; 

⇒ Petromyzon marinus – Lampreia; 

⇒ Rutilus arcasi – Panjorca; 

⇒ Salmo salar – Salmão. 

 

O Rio Minho é um dos rios menos intervencionados em Portugal, no que diz 

respeito a grandes empreendimentos hidráulicos, facto muito importante para as 

espécies piscícolas migradoras, como é possível constatar pela lista acima expressa. 
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Zona de Protecção Especial (ZPE) “Estuários dos Rios Minho e Coura” 

Criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, esta zona ocupa uma 

área de 3 393 hectares e compreende a zona estuarina dos rios Minho e Coura. As 

características ecológicas do local, associadas à sua situação geográfica são um dos 

motivos que levam diversas espécies de aves migratórias a passar durante as suas 

migrações, sendo igualmente um local privilegiado para a nidificação de espécies de 

elevado interesse conservacionista. Seguidamente apresentam-se algumas espécies 

constantes do Anexo I da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril e 

outras espécies migradoras importantes registadas para a área em questão: 

⇒ Espécies de aves constantes do Anexo I: 

► Alcedo atthis – Guarda-rios; 

► Asio flammeus – Coruja-do-nabal; 

► Calandrella brachydactyla – Calhandrinha; 

► Caprimulgus europaeus – Noitibó; 

► Circus aeruginosus – Tartaranhão-ruivo-dos-paúis; 

► Egretta garzetta – Garça-branca-pequena; 

► Ixobrynchus minutus – Garça-pequena; 

► Lullula arborea – Cotovia-pequena; 

► Luscinia svecica – Pisco-de-peito-azul; 

► Pandion haliaetus – Águia-pesqueira; 

► Recurvirostra avosetta – Alfaiate; 

► Sterna sandvicensis – Garajau-comum; 

⇒ Outras Aves migradoras: 

► Aythia fuligula – Negrinha; 

► Falco subbuteo – Ógea; 

► Mergus serrator – Merganso-de-poupa; 
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4.7.5. FLORA E VEGETAÇÃO 

4.7.5.1. METODOLOGIA 

A caracterização da flora e vegetação da área de estudo foi efectuada recorrendo a 

trabalho de campo, a alguns estudos realizados em zonas próximas e semelhantes 

e a bibliografia geral sobre o assunto. Foram também consultados o EIA elaborado 

em 2002, relativo ao IC1 – Viana do Castelo/Caminha, que abrange parte da actual 

área de estudo constituindo assim, em termos florísticos, uma fonte de dados 

importante. 

 

4.7.5.2. SÍNTESE COROLÓGICA E BIOCLIMÁTICA 

De acordo com a tipologia biogeográfica elaborada por Rivas-Martinez, a flora e 

vegetação da área de estudo localiza-se nas seguintes unidades (Costa et al. 

1998): 

⇒ Reino Holártico, Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Medioeuropeia, 

Super-província Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia 

Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense, 

Superdistrito Miniense Litoral. 

Segundo a Carta Ecológica proposta por Albuquerque (1982), a área de estudo 

localiza-se no andar bioclimático basal (inferior a 400m), na zona Atlântica-

Mediterrâneatlantica (A.M.A.), caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: 

castanheiro (Castanea sativa), pinheiro-bravo (Pinus pinaster), pinheiro-manso 

(Pinus pinea), carvalho-roble (Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber).  

Em relação à classificação fitogeográfica de Franco, a área de estudo localiza-se no 

Noroeste ocidental que se caracteriza por um índice de aridez inferior a 30%. O 

clima da área de estudo, por se encontrar numa zona de influência mediterrânica é 

caracterizado por temperaturas relativamente altas durante o Verão e concentração 

da pluviosidade durante o período de Inverno. No entanto, devido à sua 

proximidade ao Oceano Atlântico, apresenta alguma amenidade térmica, com 

pluviosidade elevada e forte influência dos nevoeiros oceânicos (ARQPAIS 1995). 
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4.7.5.3. SÍNTESE FITOSSOCIOLÓGICA 

As comunidades vegetais da aliança Quercion robori-pyrenaicae (na qual 

predominam as árvores de folha caduca), que ocuparam em tempos todo o Norte 

de Portugal (excepto a Terra Quente do Alto Douro) estão hoje quase totalmente 

substituídas por matos dominados por tojos, giestas ou urzes, ou por pinhais e/ou 

eucaliptais (Correia 1995). 

Dentro desta aliança, a associação Rusco aculeati-Quercetum roboris, que é de 

feição atlântica e se estende no Noroeste até aos 500/600 m de altitude, ocupa a 

área de estudo. Esta caracteriza-se pela presença de Quercus robur e Ruscus 

aculeatus, a que se juntam Quercus suber e Pinus pinaster. Ocorrem com 

frequência Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Daphne gnidium, Phillyrea 

angustifolia, Calluna vulgaris, Erica spp., Cytisus scoparius, Adenocarpus 

complicatus e Ulex europaeus (Correia 1995). 

Nesta região, as florestas climácicas primitivas estão completamente degradadas 

devido à acção do homem, nomeadamente devido ao seu abate e subsequente 

substituição por zonas agrícolas e de pasto, pela sua queima sistemática e por 

campanhas de florestação estremes, à base de um número muito reduzido de 

espécies (Correia 1995; Pena & Cabral 1996). No decorrer do século passado e na 

primeira metade deste século efectuou-se uma intensa florestação à base de 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e posteriormente, com eucalipto (Eucalyptus 

globulus), mantendo-se a floresta climácica apenas nos locais mais inacessíveis. 

Todas estas alterações profundas no coberto vegetal levaram a que as espécies 

arbustivas normalmente presentes no sub-bosque das florestas primitivas sejam 

hoje em dia dominantes (Correia 1995; Pena & Cabral 1996). 

As comunidades arbustivas da área de estudo pertencem, na sua maior parte, à 

Classe Calluno-Ulicetea. Esta é dominada por Ulex spp., Erica spp., Halimium 

alyssoides e Chamaespartium tridentatum. Na área de estudo, dentro desta classe, 

é a aliança Ulicion minoris, que predomina dado o seu cariz atlântico. É dominada 

por Ulex europaeus e Ulex minor. No entanto, à medida que aumenta a 

continentalidade, quando se caminha para o interior, a aliança Ericion umbellatae 

substitui a anterior. Esta tem um carácter essencialmente mediterrâneo ibero-
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atlântico, inclui um grande numero de cistáceas e caracteriza-se pelas seguintes 

espécies, entre outras: Genista falcata, Cistus psilosepalus, Erica lusitanica, Erica 

umbellata e Halimium ocymoides (Correia 1995).  

A plataforma litoral do Noroeste apresenta condições muito favoráveis à agricultura 

e é intensamente cultivada, sobretudo os fundos de vale, as depressões e os 

pequenos terraços. A propriedade rural é pequena e muito fragmentada, sendo 

acompanhada pela policultura. Os lameiros, que se localizam em socalcos, ou nos 

locais de menor declive, como os fundos de vale ou margens dos cursos de água, 

em tabuleiros inclinados, são provavelmente a imagem mais marcante desta 

região. A vinha de enforcado é também muito comum, crescendo sobre as árvores 

que marginam os campos e bordejam os caminhos (Correia 1995; Pena & Cabral 

1996). 

 

4.7.5.4. ELENCO FLORÍSTICO E ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

ELENCO FLORÍSTICO 

Em função da época do ano (muito tardia para identificação de muitos taxa), optou-

se por realizar pontos de amostragem em diferentes locais afectos às alternativas 

apresentadas no projecto. Em cada um destes pontos foi realizado um transecto, 

sendo identificadas todas as espécies dominantes no extracto arbóreo e arbustivo 

bem como as herbáceas mais representativas. Pretendeu-se assim abranger os 

biótopos representativos da área amostrada (aproximadamente 1km2). 

O Anexo IV.B contém a lista de espécies inventariadas para a área de estudo, 

estando no Anexo IV.C descriminadas por biótopo. A nomenclatura seguida é a 

utilizada por Franco (1978, 1982, 1994 e 1998), com as alterações mais recentes a 

determinadas espécies (Devesa, 1998). 
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ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

No que diz respeito à valorização das espécies vegetais, optou-se por verificar quais 

as espécies incluídas na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza), no Anexo I da Convenção de 

Berna, no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, respeitante à transposição da 

Directiva Habitats e Aves para a ordem jurídica interna, e as protegidas por 

legislação específica nacional, que poderão ocorrer na área de estudo. Foram 

apenas identificadas três espécies que satisfazem estas condições. 

 
Quadro 4.47– Lista de espécies vegetais protegidas na área de estudo 

Espécie IUCN Berna 
Anexo B-II  

(D.L. 140/99) 

Anexo B-IV 

(D.L. 140/99) 

Anexo B-V 

(D.L. 140/99) 
LN 

Ilex aquifolium      ���� 

Quercus suber      ���� 

Ruscus aculeatus    ����   

4.7.5.5. BIÓTOPOS CONSIDERADOS 

As diferentes unidade de paisagem encontradas na área de estudo foram 

subdivididas da seguinte forma: 

⇒ Silviculturas 

► Pinhais 

► Eucaliptais 

► Outras explorações florestais 

⇒ Áreas naturais ou semi-naturais 

► Matos 

► Galeria ripícola preservada (vegetação arbórea dominante) e Galeria 

ripícola degradada (vegetação herbácea e arbustiva dominante) 

► Carvalhais vestigiais 

► Bosques mistos (Salgueirais e Carvalhais) 

► Zonas pantanosas 



                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha    Página IV.102 

⇒ Zonas agrícolas (vinhas, regadio e sequeiro, pomares) 

 

Caracterização dos biótopos 

⇒ Silviculturas 

► Pinhais 

Na área de estudo, a espécie utilizada é o pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Estas 

formações florestais são igualmente pobres do ponto de vista botânico, embora no 

seu interior possam surgir, em zonas onde a limpeza não se efectua com 

frequência, sub-bosques com alguma expressão, sobretudo em vertentes de 

exposição a norte e mais húmidas. Nestes locais podem surgir matos interessantes, 

consoante a natureza do substracto, com urzais (Erica spp.) e formações 

dominadas por sanguinho-de-água (Frangula alnus). 

 

 

 

Fotografia 4.1 – Pinhal da área de estudo 
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► Eucaliptais 

São formações silvícolas não muito frequentes na área de intervenção do presente 

estudo; a espécie utilizada é o Eucalyptus globulus. Os eucaliptais são biótopos 

tipicamente pobres do ponto de vista botânico. A mobilização dos solos durante os 

processos de plantação e a constante movimentação de máquinas para o processo 

de extracção da madeira, impede a fixação de espécies de ciclo de vida mais longo. 

Na área de estudo, alguns eucaliptais em associação com pinhais de pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster) encontram-se abandonados, o que favorece a formação de um 

sub-bosque com espécies arbustivas e arbóreas. Nestes locais surgem 

pontualmente formações interessantes com carvalho-roble (Quercus robur) e 

sanguinho-de-água (Frangula alnus). Mais frequente é a existência de Hakea 

sericea, uma espécie exótica e invasora frequente em locais perturbados e que na 

área de estudo é particularmente abundante. 

 

► Outras explorações florestais 

Foram encontradas outras explorações silvícolas, de Gimnospérmicas arbóreas, 

com muito pouca expressão em termos de área ocupada e por esta razão não 

considerada em termos de inventariação florística. 

 

⇒ Áreas naturais ou semi-naturais 

► Carvalhais 

Os carvalhais existentes na área estudada são formações vestigiais, pouco 

expressivas em temos de área ocupada. No coberto arbóreo predominam carvalho-

roble (Quercus robur), o azevinho (Ilex aquifolium), sanguinho-de-água (Frangula 

alnus). Os sub-bosques, embora não completamente preservados, podem 

apresentar alguma riqueza no extracto arbustivo e herbáceo. São comuns o tojo 

(Ulex europaeus), Ulex minor, Erica cinerea, Erica arborea, Erica umbellata, 
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Teucrium scorodonia, Bryonia cretica, Tamus communis e a gilbardeira (Ruscus 

aculeatus). 

 

► Bosques mistos 

Nas depressões de alguns vales nesta região é frequente surgirem, sobre solos 

mais húmidos, formações arbóreas de salgueirais (Salix spp.), amieiros (Alnus 

glutinosa) e carvalhais (Quercus robur). Estas áreas são muito interessantes do 

ponto de vista botânico, com uma diversidade elevada. As formações vegetais 

deste género ainda se encontram relativamente bem preservadas nalguns locais, 

com os estratos arbustivos e herbáceos bem preservados. No entanto, na área de 

estudo, este tipo de habitat apenas foi identificado na parte norte, junto ao rio 

Minho, formando uma faixa estreita ao longo da linha de caminho de ferro. 

 

► Galeria ripícola 

Na área de estudo pode ser facilmente identificada a galeria ripícola desenvolvida 

ao longo do Rio Coura, onde o extracto arbóreo está muito bem representado, com 

elementos típicos das associações vegetais de influência atlântico-meso-

mediterrânea. São características destas associações o amieiro (Alnus glutinosa), 

os salgueiros (Salix spp.) e com menor expressão, o freixo (Fraxinus angustifolia), 

o sanguinho-de-água (Frangula alnus) e o carvalho-roble (Quercus robur). 

Frequentes, no entanto, são zonas onde a vegetação ribeirinha se encontra 

bastante degradada com o extracto arbóreo ausente ou muito pouco expressivo. 

Nestas zonas predominam arbustos e herbáceas, sendo frequentes as silvas (Rubus 

spp.) Lythrum salicaria, Dactylis glomerata e Paspalon paspalodes. 
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Fotografia 4.2 – Galeria ripícola 

 

► Matos 

Existem grandes extensões de formações arbustivas na área de estudo, bem como 

em toda a região onde está inserida. A degradação do coberto vegetal original para 

a pratica agrícola e silvícola, e a constante deflagração de fogos, condicionam 

fortemente a fisionomia da vegetação nesta região. Estes factores são responsáveis 

pela manutenção de extensas áreas de matos, geralmente tojais (Ulex spp.), urzais 

(Erica spp.) e giestais de giesta (Cytisus striatus). Estas formações podem surgir 

com associações interessantes de carvalho-roble (Quercus robur), consoante o 

tempo de abandono ou período sem incêndio. 
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Fotografia 4.3 – Zona de matos na área de estudo 

 

► Zonas pantanosas 

A única área identificada para a totalidade da área de estudo localiza-se na parte 

Norte desta, constituindo uma faixa estreita perto da localidade de Aldeia. 

Tratando-se de um local de reduzidas dimensões e de difícil amostragem, para 

além de se localizar numa zona marginal não afectada directamente pelo projecto 

em análise, não foi realizada a sua caracterização florística. 

 

⇒ Zonas agrícolas 

Constituem um biótopo característico da paisagem desta região. Tradicionalmente 

cultiva-se a uva, em vinhas de “enforcado”, associada ao cultivo do milho ou, com 

menor expressão, de cereais. A agricultura praticada é sobretudo de carácter 

familiar, ou de subsistência.  

Do ponto de vista botânico estas são áreas onde a intervenção é acentuada, 

encontrando-se sobretudo espécies adaptadas a estes meios, geralmente herbáceas 
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ruderais e nitrófilas. O interesse florístico, do ponto de vista conservacionista, é 

assim reduzido, não obstante se encontre, nalguns locais, exemplares de carvalho-

roble (Quercus robur), salgueiros (Salix spp.) ou azevinho (Ilex aquifolium). 

 

Fotografia 4.4 – Zona agrícola da área de estudo 

 

Quantificação da importância relativa dos biótopos 

A avaliação da importância dos biótopos é uma ferramenta importante no processo 

de aplicação de normas de gestão dos mesmos. É com base no processo de 

avaliação dos biótopos que se podem atribuir, de forma sustentada, medidas 

específicas que balizem a exploração, a conservação ou mesmo a alteração das 

características destas áreas. 

Assim, foi estabelecido um critério de avaliação dos biótopos existentes na área de 

estudo, de forma a obter-se parâmetros que permitissem a posterior criação, e 

respectivas justificativas, da carta de condicionantes. Esta avaliação da importância 

relativa de cada unidade de paisagem teve por base a construção de um índice 
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simples que permitiu distinguir unidades de paisagem mais importantes, para a 

totalidade dos critérios considerados. 

 

Índice de sensibilidade ecológica 

Para se proceder à avaliação da importância de cada uma das unidades de 

paisagem recorreu-se à aplicação de um índice simples (Índice de valorização) que 

permitisse atribuir um valor quantitativo, para cada uma das unidades de paisagem 

consideradas. Este valor pretende fornecer parâmetros que balizem a fase seguinte 

de elaboração das condicionantes ambientais e, por conseguinte, das medidas de 

gestão adequadas. 

Para tal consultou-se a legislação existente em Portugal e na Comunidade Europeia; 

De seguida apresentam-se os parâmetros considerados e respectivos valores para a 

construção do índice: 

⇒ Presença de espécies consideradas na legislação que transpõe a  Directiva 

Habitats (92/43/CEE 21 Maio de 1992) para a ordem jurídica interna 

(Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril - Anexo B-V), 10 pontos;  

⇒ Presença de fragmentos vestigiais de habitats da Lista do Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril (Anexo B-II), 50 pontos;  

⇒ Presença de espécies não indígenas consideradas no Decreto-Lei n.º 

5654/99 de 21 de Dezembro (Anexo I – espécies invasoras), –1 ponto; 

⇒ Presença de habitats onde predominem espécies sujeitas a servidões e 

restrições de utilidade pública (sobreiros e azinheiras – Decreto-Lei n.º 

169/2001 de 25 de Maio; oliveiras – Decreto-Lei n.º 120/86 de 28 de Maio; 

azevinho – Decreto-Lei n.º 423/89 de 4 de Dezembro), 10 pontos. 

A construção deste índice baseia-se nos inventários efectuados ao longo das áreas 

susceptíveis de serem intervencionadas pela execução do projecto. Fica assim claro 

que o esforço de amostragem efectuado permite apenas obter indicadores muito 

gerais da sensibilidade e valor das unidades de paisagem consideradas. No entanto 
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escolheram-se parâmetros considerados importantes para que esta mesma 

avaliação fosse o mais fiável quanto possível. 

O índice final é obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada um dos 

parâmetros acumulados para cada um dos biótopos. 

 

Valorização dos biótopos considerados 

 
Quadro 4.48 - Resultado da aplicação do índice de sensibilidade dos biótopos 

 Eucaliptal Pinhal Agrícola Matos G. ripícola Bosques Carvalhal 

DL 140/99 10   10  10 10 

invasoras -4 -3  -2 -1 -1 -1 

servidões   30 10 30 30 30 

fragmentos habitat    50 50 50 50 

Índice final 6 -3 30 68 79 89 89 

A aplicação deste índice permite verificar, para o esforço de amostragem efectuado, 

que os biótopos mais sensíveis do ponto de vista botânico são os carvalhais, como 

unidade vestigial do coberto vegetal que outrora povoava esta região e os bosques 

mistos onde a diversidade e o estado de preservação de algumas destas formações 

é, ainda, considerável. As galerias ripícolas constituem igualmente locais de 

sensibilidade elevada. 

 

4.7.5.6. ÁREAS SENSÍVEIS AO FOGO 

A área de estudo situa-se numa região bastante húmida, o que atenua o risco de 

incêndio. No entanto, durante o Verão as temperaturas atingem valores elevados e 

esse risco sobe consideravelmente. As áreas mais propícias a este dano são as 

zonas de matos e as de exploração silvícola com vegetação arbustiva densa, 

especialmente as que se encontram em vertentes expostas ao quadrante Sul, que é 

consideravelmente o mais seco. 
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Como se pode verificar pela observação da carta de biótopos (Desenho 18), 

praticamente toda a área de estudo está inserida no contexto anteriormente 

referido, exceptuando as zonas agrícolas e as urbanas, que estão quase sempre 

situadas nos fundos de vales (normalmente mais húmidos que a área envolvente). 

 

4.7.6. FAUNA 

4.7.6.1. METODOLOGIA 

A caracterização das comunidades faunísticas da área de estudo incidiu sobre os 

cinco grandes grupos de vertebrados: anfíbios, répteis, aves, mamíferos e peixes. 

Considerou-se importante incluir este último grupo no presente trabalho, uma vez 

que a área de estudo inclui diversos cursos de água que albergam ictiofauna 

dulçaquícola importante. 

O estudo da fauna foi realizado através informação obtida em atlas de distribuição 

de espécies (Anfibios e Répteis - Godinho et al. 1999 - Aves - Rufino 1989 - 

Mamíferos - Mathias et al. 1999; Mitchell-Jones et al. 1999) e de trabalho de 

campo. Foi considerada uma área de estudo superior à área de implementação da 

via, de modo a salvaguardar espécies que embora não a utilizem directamente, 

possam fazê-lo nalguma etapa do seu ciclo de vida ou até mesmo durante o seu 

ciclo circadiano, sendo por isso, afectadas pela sua construção e exploração. São 

exemplo deste tipo de situações algumas espécies de anfíbios, que no decurso do 

seu ciclo de vida efectuam migrações mais ou menos extensas, e de aves típicas de 

zonas húmidas que podem utilizar outros biótopos para efectuar deslocações ou 

rotas migratórias. 

Foram efectuados transectos e pontos de amostragem na área de estudo, nos quais 

foram registados todos os indícios de presença ou contactos com anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos. 

Adicionalmente, foi consultado o EIA relativo ao IC1 – Viana do Castelo/Caminha 

que abrange a área de estudo, e constitui uma importante referência bibliográfica. 
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4.7.6.2. VALORIZAÇÃO DAS ESPÉCIES FAUNÍSTICAS  

Para valorizar as espécies faunísticas existentes na área de estudo, recorreu-se a 

uma adaptação da metodologia proposta por Palmeirim et al. (1994), que foi 

desenvolvida no âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. Este método permite definir prioridades de 

conservação da fauna de vertebrados para uma região onde a biologia das espécies 

seja relativamente mal conhecida, sendo por isso bastante adequado para estudos 

de impacte ambiental. 

Nesta adaptação do referido método foram utilizadas variáveis destinadas a indicar 

a sensibilidade biológica e relevância das espécies, o seu estatuto actual de ameaça 

e a sua inclusão em Convenções e Directivas Internacionais. Dentro de cada um 

destes grupos, cada variável é dividida em várias categorias correspondentes a 

uma pontuação entre 0 e 10. É então calculado um Índice para cada grupo, que é 

obtido pela média aritmética das variáveis que nele estão incluídas. O Índice final 

de Prioridades de Conservação (IPC) é obtido através da média aritmética dos 

Índices anteriores, sendo 10 o valor máximo possível para cada espécie (Anexo 

IV.C). 

Para caracterizar a sensibilidade relativa das espécies utilizaram-se variáveis 

biológicas que se correlacionam com a susceptibilidade para a sua extinção. Sendo 

assim, estas podem ser utilizadas para prever directa ou indirectamente a sua 

vulnerabilidade relativa. As variáveis seleccionadas foram as seguintes: 

A.1. Potencial reprodutor – A probabilidade de extinção de uma dada espécie 

depende em grande parte dos seus parâmetros populacionais (fecundidade, 

longevidade, idade da primeira maturação, mortalidade, etc.), sendo estes 

parâmetros utilizados frequentemente para prever as flutuações populacionais a 

que as espécies são sujeitas e a possível influência do homem sobre estas 

flutuações. No entanto, devido à reduzida  disponibilidade de dados 

populacionais detalhados, utilizaram-se apenas dois parâmetros: a fecundidade  

e a idade da primeira maturação.  

Para o cálculo do primeiro considera-se o número de descendentes potenciais 

(ovos ou crias) produzidos anualmente por cada fêmea, sendo atribuídas 
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pontuações mais elevadas às espécies com um menor número de descendentes. 

Para espécies cujos indivíduos têm potencial para se reproduzirem mais do que 

uma vez por ano, considera-se a totalidade de descendentes produzidos por ano 

(menos de dois – 5; dois a dez – 3; dez a cem – 1; mais de cem – 0). 

O segundo parâmetro é determinado com base na idade da primeira maturação, 

sendo atribuída maior pontuação quanto mais elevada for essa idade (com mais 

de três anos – 5; com dois a três anos – 3; com um ano – 1; com menos de um 

ano – 0). 

A.2. Nível trófico – Esta variável mede a posição das espécies nas cadeias 

alimentares. Considera-se que as espécies são em média tanto mais vulneráveis 

quanto mais alta for a sua posição nas cadeias alimentares. Esta suposição 

baseia-se nos efeitos de bio-acumulação de poluentes ao longo das cadeias 

alimentares, e com o facto das espécies que ocupam o topo dessas cadeias 

terem geralmente densidades populacionais mais baixas do que as que se 

situam em níveis tróficos intermédios ou inferiores (carnívoros – 10; carnívoros 

e insectívoros – 8; insectívoros - 5; insectívoros, herbívoros e omnívoros – 3; 

herbívoros – 0). 

A.3. Biomassa média indivídual – Espécies com maiores dimensões têm 

tendência a necessitar de maior quantidade de recursos, ocupar maiores áreas 

vitais e ocorrer em menores densidades, sendo deste modo, mais susceptíveis à 

extinção. Uma vez que, para a maioria das espécies, não existem dados sobre a 

extensão das suas áreas vitais e densidades, e que estes parâmetros são 

importantes quando se pretende determinar a sua vulnerabilidade, utiliza-se a 

biomassa média individual como parâmetro indicador. Considera-se assim que 

espécies com maior biomassa média individual são também as mais vulneráveis 

(mais de 10 Kg – 10; de 6 a 10 Kg – 9; de 3 a 6 Kg – 8; de 1,5 a 3 Kg – 7; de 

0,8 a 1,5 Kg – 6; de 0,4 a 0,8 Kg – 5; de 0,2 a 0,4 Kg – 4; de 0,1 a 0,2 Kg – 3; 

de 0,05 a 0,1 Kg – 2; de 0,025 a 0,05 Kg – 1; menos de 0,025 Kg – 0). 

A.4. Período de ocorrência – Ás espécies residentes ou estivais na área são 

dadas as pontuações mais elevadas, sendo atribuídos valores inferiores às 
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espécies que não se reproduzem na área de estudo (residente – 10; estival – 8; 

invernante – 6; migradora – 2; acidental – 0). 

Para traduzir a importância relativa da zona em estudo para a conservação das 

populações das várias espécies no contexto regional, nacional e internacional, 

escolheram-se duas variáveis (relevância das espécies). 

B.1. Área de distribuição Global – A relevância de uma população na área de 

estudo é tanto maior quanto menor for a sua distribuição global (Península 

Ibérica – 10; Península Ibérica, Sul de França e Norte de Marrocos – 5; 

distribuição alargada – 0). 

B.2. Área de distribuição em Portugal – A relevância de uma população que 

ocorre na área de estudo é tanto maior quanto menor for a distribuição 

portuguesa da espécie (localizada – 10; menos de 1/3 do País – 6; 1/3 a 2/3 do 

País – 3; mais de 2/3 do País – 0). 

No que diz respeito ao seu estatuto actual de ameaça foram também utilizadas 

duas variáveis: 

C.1. Estatuto no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal – A 

relevância da população depende do estatuto atribuído à espécie (em perigo (E) 

– 10; vulnerável (V) ou indeterminada (I) – 8; rara (R) – 6; insuficientemente 

conhecida (K) ou comercialmente ameaçada (CT) – 3; não ameaçada (NT) – 0). 

C.2. Estatuto na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN 

(União Internacional para a Conservação da Natureza) – A relevância da 

população depende do estatuto atribuído à espécie pela IUCN (critically 

endangered (CR) – 10; endangered (EN) – 9; vulnerable (VU) – 8; lower 

risk/conservation dependent (LR/cd) – 6; lower risk/near threatened (LR/nt) - 

3; lower risk/least concern (LR/lc) – 2; data deficient (DD) – 1; não incluída na 

lista – 0) 

De entre as Convenções internacionais e Directivas comunitárias que obrigam o 

Estado Português a adoptar medidas para a conservação da vida silvestre, foram 

escolhidas as seguintes para calcular esse Índice: 
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D.1. Convenção de Bona – A relevância da espécie está dependente de estar 

ou não incluída na Convenção (incluída na Convenção – 10; não incluída na 

Convenção – 0). 

D.2. Convenção de Berna – Conforme os Anexos da Convenção em que 

determinada espécie está incluída, assim é a sua relevância (incluída no Anexo 

II – 10; incluída no Anexo III – 4; não incluída na Convenção – 0). 

D.3. Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril – A relevância da espécie 

depende dos Anexos em que foi incluída aquando da transposição das Directivas 

Habitats e Aves para a ordem jurídica interna (incluída no Anexo A-I, no caso 

das aves, ou simultaneamente nos Anexos B-II e B-IV ou B-II e B-V, no caso 

dos restantes animais – 10; incluída apenas no Anexo B-II ou no Anexo B-IV – 

8; incluída nos Anexos A-II e/ou A-III, no caso das aves, ou no Anexo B-V, no 

caso dos restantes animais - 4; não incluída no Decreto-Lei – 0). 

No caso da fauna dulçaquícola, dada a sua elevada especificidade ecológica, a 

aplicação do índice acima descrito revela-se pouco explícita, não mostrando a 

importância de espécies ameaçadas com elevado estatuto de ameaça que devem 

ser prioritárias em termos conservacionistas. Desta forma optou-se pela não 

aplicação do IPC, sendo apenas referidos os estatutos de ameaça das espécies 

referidas para a área de estudo. 

 

4.7.6.3. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS PRESENTES E 
PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O elenco faunístico da área de estudo foi estabelecido através dos resultados 

obtidos pelo trabalho de campo (transectos e inquéritos a habitantes locais), da 

informação obtida através de especialistas e da consulta de atlas de distribuição de 

espécies pertencentes às classes de vertebrados consideradas. Quando não foi 

possível comprovar a ocorrência real das espécies, relacionaram-se as suas 

preferências ecológicas com os biótopos existentes na região e considerou-se que a 

sua ocorrência era apenas potencial. 
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Como se pode observar na figura seguinte, foram inventariadas para a área de 

estudo 11 espécies de peixes dulçaquícolas, 12 espécies de anfíbios, 9 espécies de 

répteis, 152 espécies de aves e 36 espécies de mamíferos.  

É de salientar a elevada percentagem de espécies de anfíbios inventariada 

relativamente ao total nacional (70,6%). Sendo este grupo faunístico bastante 

sensível a alterações ambientais, e uma vez que a comunidade de anfíbios presente 

é bastante diversificada, a área de estudo revela-se merecedora de especial 

atenção. Pode também verificar-se que foram inventariadas para a zona em estudo 

62,8% das espécies de aves ocorrentes em Portugal, 57,1% das espécies de 

mamíferos e 36,7% das espécies de répteis. Considera-se que estes números são 

bastante elevados, o que torna a área de estudo bastante rica em termos de 

diversidade específica faunística. 
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Figura 4.15 – Número de espécies de cada grupo faunístico inventariadas para a 

área de estudo e sua percentagem relativamente ao número total de espécies 

existentes em Portugal 

 

Como foi referido anteriormente, foi também calculado para cada espécie 

inventariada, o seu Índice de Prioridades de Conservação (IPC), tendo sido 
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consideradas prioritárias as que apresentaram um valor igual ou superior a 4,5 

(Anexo IV.D). 

 

ICTIOFAUNA 

Na área de estudo as bacias hidrográficas mais importantes são as do rio Coura e 

do rio Minho, sendo todas elas utilizadas por espécies dulçaquícolas importantes. 

Estão inventariadas para a bacia hidrográfica do rio Minho 11 espécies autóctones 

(Anexo V.D) e 10 exóticas. Apesar de aparentemente ser uma relação pouco 

favorável, pode considerar-se bastante boa a nível nacional. 

 

Quadro 4.49 – Espécies de peixes dulçaquícolas das bacias hidrográficas da área de 

estudo 

Espécie Estatuto de Ameaça 

Salmo salar E (em perigo) 

Petromyzon marinus V (vulnerável) 

Alosa alosa V (vulnerável) 

Alosa fallax V (vulnerável) 

Salmo trutta V (vulnerável) 

Anguilla anguilla CT (comercialmente ameaçado) 

Rutilus arcasi I (indeterminado) 

Cobitis calderoni K (insuficientemente conhecido) 

O Salmão (Salmo salar) é, dentro deste grupo, a espécie mais ameaçada. É uma 

espécie migradora, necessitando de subir os cursos de água para fazer as suas 

posturas. Como tal, é muito sensível a alterações ambientais nestes meios. Para 

além de ser bastante importante do ponto de vista comercial, encontra-se incluída 

no Anexo III da Convenção de Berna e nos Anexos B-II e B-V do Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril (relativo à transposição das Directivas Habitats e Aves para a 

ordem jurídica interna). Está classificada como “em perigo” (E) no Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal. 

A Panjorca (Rutilus arcasi) é outra espécie com bastante valor conservacionista, 

uma vez que se trata de um endemismo nacional. Tem o estatuto de 
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“indeterminada” (I) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, está incluída 

no Anexo III da Convenção de Berna e no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99 de 

24 de Abril (Anexo IV.D). 

Uma vez que são espécies exclusivamente aquáticas, a contaminação dos cursos de 

água em que estão presentes, é extremamente prejudicial para a sua 

sobrevivência, sendo afectadas directa (alteração das condições óptimas para a sua 

sobrevivência) e indirectamente (e.g. desaparecimento do seu alimento). O efeito 

barreira causado por diversas estruturas construídas pelo homem e a destruição de 

áreas de desova e crescimento são outros factores que contribuem para a 

diminuição dos efectivos destas espécies (especialmente as migradoras). 

 

HERPETOFAUNA 

Anfíbios 

Das espécies de anfíbios identificadas para a área de estudo (Anexo IV.D), quatro 

são endemismos ibéricos (Salamandra-lusitânica, Chioglossa lusitanica; Rã-ibérica, 

Rana iberica; Rã-de-focinho-pontiagudo, Discoglossus galganoi; Tritão-de-ventre-

laranja, Triturus boscai). Sem dúvida que a mais importante é a Salamandra-

lusitânica, como se pode verificar pelo seu elevado IPC (quadro seguinte). Está 

muito associada a ambientes muito húmidos, especialmente pequenos cursos de 

água de baixa a média altitude (Barbadillo, 1999). É uma espécie “insuficiente 

conhecida” (K) no território nacional e tem o estatuto de vulnerável na Lista 

Vermelha das espécies ameaçadas da IUCN. A destruição e fragmentação do 

habitat, assim como a degradação dos cursos de água são as principais ameaças à 

sobrevivência desta espécie. 

A Rã-ibérica e a Rã-de-focinho-pontiagudo embora não estejam ameaçados a nível 

nacional (NT), são também prioritárias para a conservação, estando incluídas no 

Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril e no Anexo II da Convenção 

de Berna. Foram ambas detectadas durante o trabalho de campo. 
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Quadro 4.50 - Espécies de anfíbios prioritárias para a conservação e respectivo 

Índice 

Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Chioglossa lusitanica K (insuficientemente conhecido) 7,4 

Rana iberica NT (não ameaçado) 5,6 

Discoglossus galganoi  NT (não ameaçado) 5,1 

Triturus helveticus K (insuficientemente conhecido) 3,6 

Estas espécies vivem em ambientes e necessitam do meio aquático para a sua 

reprodução (os seus ovos e larvas são aquáticos), razão pela qual ocorrem 

preferencialmente nas proximidades de cursos de água, tanto de pequeno como 

grande caudal. É ainda de salientar que, tal como a maioria das espécies de 

anfíbios, dependem do uso tradicional do solo, em especial de estruturas agro-

pastoris, para a sua sobrevivência, uma vez que utilizam com grande frequência 

poças, charcas, lagoas, poços e tanques de rega. Refere-se ainda o caso da Rã-de-

focinho-pontiagudo, que habita em bosques de Quercus sp., mistos e ribeirinhos, 

permanecendo debaixo de pedras e troncos ou ao abrigo da vegetação em dias 

quentes e secos.  

Uma outra característica destas espécies e dos anfíbios em geral, é que no seu 

estado larvar exibem um comportamento gregário, o que os torna especialmente 

vulneráveis no que diz respeito a alterações no habitat. 

De referir ainda que este grupo faunístico é presa potencial de numerosas espécies 

de outros animais, em especial de répteis, diversas aves e mamíferos carnívoros. É 

o caso da Rã-de-focinho-pontiagudo, que é predado especialmente por cobras-de-

água (Natrix sp.) e aves como as garças. 

 

Répteis 

Dentro deste grupo, a espécie que mais se destaca é o emblemático Lagarto-de-

água (Lacerta schreiberi), que foi observado durante o trabalho de campo ao longo 

de toda a área de estudo. Utiliza habitats húmidos, especialmente próximos de 

cursos de água, zonas de pastagem e bosques ou comunidades arbustivas no 

domínio do carvalhal (Barbadillo, 1999). É considerada pela IUCN uma espécie com 
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baixo risco de ameaça, mas quase ameaçada (LR/nt). Está ainda incluída no Anexo 

II da Convenção de Berna e nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 

24 de Abril (Anexo IV.D). A sua existência está dependente da manutenção e não 

perturbação de cursos de água e vegetação das suas margens. 

 

Quadro 4.51 - Espécies de répteis prioritárias para a conservação e respectivo 

Índice 

Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Lacerta schreiberi NT (não ameaçado) 6,3 

É ainda de registar a observação de vários exemplares de Cobra-rateira (Malpolon 

monspessulanus) durante o trabalho de campo, uma espécie que é, tal como a 

maioria das cobras, bastante vitimada por atropelamentos. 

 

AVIFAUNA 

Foram identificadas 152 espécies de aves que ocorrem na área de estudo (Anexo 

IV.D), das quais 92 (60,5%) se encontram incluídas no Anexo II da Convenção de 

Berna e 51 (33,6%) no Anexo III da mesma Convenção. De referir ainda que 65 

(42,8%) espécies estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona e 17 (11,2%) 

no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. No quadro seguinte estão 

indicadas as espécies de aves prioritárias e o seu Índice de Prioridades de 

Conservação. 

 

Quadro 4.52 - Espécies de aves prioritárias para a conservação e respectivo Índice 

Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Falco peregrinus R (raro) 6,0 

Circus aeruginosus V (vulnerável) 5,9 

Ardea purpurea V (vulnerável) 5,9 

Ciconia ciconia V (vulnerável) 5,6 

Recurvirostra avosetta V (vulnerável) 5,5 

Accipiter gentilis I (indeterminado) 5,4 

Locustella luscinioides V (vulnerável) 5,0 

Accipiter nisus I (indeterminado) 4,9 
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Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Tringa glareola NT (não ameaçado) 4,8 

Ixobrichus minutus NT (não ameaçado) 4,7 

Limosa lapponica NT (não ameaçado) 4,6 

Apus melba R (raro) 4,6 

As aves de rapina são quase sempre as espécies com maior valor conservacionista 

independentemente do local em estudo, uma vez que se encontram protegidas por 

diversas convenções internacionais. Na área prevista para a implementação da 

presente via destacam-se o Falcão-peregrino (Falco peregrinus), o Tartaranhão-

caçador (Circus aeruginosus), o Açor (Accipiter gentilis) e o Gavião (Accipiter 

nisus).  

As duas primeiras estão incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril e têm em Portugal o estatuto de espécie “rara” (R) e “vulnerável” (V) 

respectivamente. Com excepção do Falcão-peregrino, que normalmente prefere as 

zonas rochosas, as restantes espécies foram observadas durante o trabalho de 

campo. O Tartaranhão-caçador é praticamente exclusivo de zonas alagadas, de 

preferência com caniçais, enquanto que as outras duas ocorrem sobretudo nos 

pinhais (Jutglar & Masó 1999). É ainda de salientar que ao longo de toda a área de 

estudo foi possível observar Ógea (Falco subbuteo), uma rapina também bastante 

importante (IPC de 3,8). 

A presença de uma zona húmida extremamente importante na área de estudo 

(planícies fluviais dos rios Minho e Coura e respectivos estuários) implica 

obviamente a presença de um elevado número de espécies características destes 

habitats. Assim, entre os ciconiformes destacam-se a Garça-vermelha (Ardea 

purpurea), a Cegonha-branca (Ciconia ciconia) e a Garça-pequena (Ixobrychus 

minutus), todas elas incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril e no Anexo II das Convenções de Berna e de Bona.  

As restantes espécies prioritárias para a conservação são praticamente todas 

características de zonas húmidas. Foram observados vários exemplares da primeira 

e última espécies referidas no Sítio Rio Minho (também ZPE e IBA), durante o 

trabalho de campo. Ambas preferem caniçais em zonas de água estagnada ou de 

curso lento (Jutglar & Masó 1999). 
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Nesta área ocorrem também muitas espécies de limícolas (algumas em elevados 

números durante o inverno), de onde se destacam o Alfaiate (Recurvirostra 

avosetta), com o estatuto de “vulnerável (V) em Portugal, o Maçarico-bastardo 

(Tringa glareola) e o Fuselo (Limosa lapponica), todas incluídas no Anexo A-I do 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. 

A Felosa-unicolor (Locustella luscinioides), que foi observada várias vezes ao longo 

do trabalho de campo, é um passeriforme que também ocorre em caniçais e cuja 

distribuição em Portugal é muito localizada. É considerada “vulnerável” (V) em 

Portugal e está incluído no Anexo II das Convenções de Berna e de Bona. 

Uma outra espécie prioritária para a conservação e cuja ocorrência é dada como 

potencial para a área de estudo é o Andorinhão-real (Apus melba). É característico 

de zonas rochosas (Jutglar & Masó 1999) e, para além de estar incluído no Anexo II 

da Convenção de Berna, tem o estatuto de “rara” (R) em Portugal. 

As espécies cinegéticas identificadas para a área de estudo merecem também 

atenção especial, sendo de destacar a Perdiz-comum (Alectoris rufa), a Codorniz 

(Coturnix coturnix), o Pombo-torcaz (Columba palumbus) a Rola-comum 

(Streptopelia turtur), esta última com o estatuto de “vulnerável” (V) no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

MAMOFAUNA 

Das 36 espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área de estudo, ou 

seja, cerca de 57,1% das espécies existentes em Portugal continental, destacam-se 

7 pelo seu valor conservacionista (quadro seguinte).  

 

Quadro 4.53 - Espécies de mamíferos prioritárias para a conservação e respectivo 

Índice 

Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Galemys pyrenaicus V (vulnerável) 7,2 

Rhinolophus hipposideros E (em perigo) 6,1 

Rhinolophus ferrumequinum E (em perigo) 5,6 
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Espécie Estatuto de ameaça IPC 

Lutra lutra K (insuficientemente conhecido) 5,2 

Felis silvestris I (indeterminado) 4,9 

Martes martes I (indeterminado) 4,5 

A espécie com o IPC mais elevado (7,2) é a Toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus). Trata-se de uma espécie considerada “vulnerável” pelo Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (V) e pela IUCN (VU). Para além disso, está incluída no 

Anexo II da Convenção de Berna e nos Anexos B-II e B-V do Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril. Habita preferencialmente cursos de água rápidos, ricos em 

oxigénio e com temperaturas baixas. A poluição das águas continentais e a 

destruição da vegetação ripícola são as principais ameaças à sobrevivência desta 

espécie (Mitchell-Jones et al. 1999). 

No que diz respeito aos restantes carnívoros, a Lontra (Lutra lutra), também se 

destaca das restantes. Tem o estatuto de “insuficientemente conhecida” (K) no 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e está incluída no Anexo II da 

Convenção de Berna, nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril e no Apêndice I, Anexo A da Convenção CITES. Esta espécie está inteiramente 

dependente da qualidade e produtividade dos cursos de água para a sua 

sobrevivência, assim como da vegetação ripícola que lhes está normalmente 

associada.  

O grande declínio da maioria das suas populações europeias, que se verificou nos 

anos sessenta e setenta, deveu-se em grande medida à contaminação dos cursos 

de água com químicos tóxicos e à perda de habitat (Mitchell-Jones et al. 1999). A 

sua ocorrência na área de estudo foi confirmada durante o trabalho de campo, 

através de inquéritos a habitantes locais. 

Apesar de durante o trabalho de campo não terem sido detectados indícios de 

presença ou registados quaisquer observações por parte de populares, o Gato-

bravo (Felis silvestris) e a Marta (Martes martes) são dois carnívoros considerados 

potencialmente ocorrentes na região. O primeiro tem o estatuto de “indeterminado” 

(I) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, está incluído no Anexo B-IV do 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, no Anexo II da Convenção de Berna e no 

Apêndice II, Anexo A da Convenção CITES. Depende muito de áreas com bastante 
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abundância de roedores e coelho, especialmente florestas dominadas por carvalho 

(Mitchell-Jones et al. 1999).  

No que diz respeito à Marta, a sua situação em Portugal é também considerada 

“indeterminada” (I), está incluída no Anexo III da Convenção de Berna e no Anexo 

B-V do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. Dada a elevada abundância de 

Esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris), verificada durante o trabalho de campo (IPC 

de 4,0), e sendo esta uma das suas presas preferenciais (Macdonald & Barret 

1993), é bastante provável que a Marta ocorra nalguns dos pinhais mais bem 

preservados. 

Foram identificadas para esta área (Anexo IV.D) quatro espécies de quirópteros, 

nomeadamente o Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o 

Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o Morcego-anão 

(Pipistrellus pipistrellus), o Morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) e o Morcego-

hortelão (Eptesicus serotinus). As duas primeiras são consideradas prioritárias para 

a conservação, estando referidas como espécies “em perigo” (E) no Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal.  

Para além disso a primeira é considerada “vulnerável” (VU) pela IUCN e a segunda 

como uma espécie com baixo risco de ameaça, estando no entanto, dependente da 

conservação (LR/nt). Todas as espécies referidas estão incluídas nos Anexos B-II e 

B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril e no Anexo II das Convenções de 

Berna e de Bona. É ainda possível que ocorram espécies do género Myotis, não 

havendo, no entanto, informação detalhada a esse respeito. 

 

4.7.6.4. RECURSOS CINEGÉTICOS E PISCATÓRIOS 

RECURSOS CINEGÉTICOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro, foi identificado 

um número bastante elevado de espécies cinegéticas na área em estudo (cerca de 

28), as quais se encontram discriminados no quadro seguinte. 
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Quadro 4.54 – Espécies cinegéticas inventariadas para a área de estudo 

Espécie Nome comum 

Caça menor 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo 

Vulpes vulpes Raposa 

Aves sedentárias 

Alectoris rufa Perdiz-comum 

Corvus corone Gralha-preta 

Pica pica Pega 

Garrulus glandarius Gaio 

Turdus merula Melro 

Aves migradoras ou parcialmente migradoras 

Anas acuta Arrabio 

Anas clypeata  Pato-trombeteiro 

Anas crecca Marrequinha 

Anas penelope Piadeira 

Anas platyrhynchos Pato-real 

Anas strepera Frisada 

Aythya ferina Zarro-comum 

Aythya fuligula Negrinha 

Coturnix coturnix Codorniz 

Fulica atra Galeirão 

Gallinago gallinago Narceja 

Gallinula chloropus Galinha-d’água 

Scolopax rusticola Galinhola 

Streptopelia turtur Rola-comum 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado 

Turdus iliacus Tordo-ruivo 

Turdus philomelus Tordo-músico 

Turdus pilaris Tordo-zornal 

Turdus viscivorus Tordeia 

Caça maior 

Capreolus capreolus Corço 

Sus scrofa Javali 
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RECURSOS PISCATÓRIOS 

Os principais cursos de água da área de estudo são o rio Minho e o rio Coura. A 

pesca comercial e desportiva assumem alguma importância nesta zona, sendo de 

destacar o Salmão (Salmo salar), a Truta (Salmo trutta), o Sável (Alosa alosa), a 

Savelha (Alosa fallax) e a Enguia (Anguilla anguilla) como as espécies mais valiosas 

deste ponto de vista. É igualmente importante mencionar a presença de outras 

espécies piscícolas com interesse desportivo como o Barbo (Barbus bocagei) e a 

Boga (Chondrostoma polylepis). 

 

4.7.6.5. SENSIBILIDADE FAUNÍSTICA DOS BIÓTOPOS  

Um passo fundamental na caracterização ecológica da área que vai ser 

intervencionada, consiste na definição dos biótopos que nela ocorrem, pois desta 

forma é possível ter a noção da sua importância relativa, assim como das espécies 

florísticas e faunísticas que os constituem.  

A sensibilidade de cada um destes biótopos está relacionada com a sua capacidade 

de resistência às incidências exteriores, e com a sua resiliência (capacidade de 

recuperação ao impacte). 

Foi efectuada uma apreciação geral de cada biótopo, baseada na sua raridade (a 

nível local, regional e nacional), naturalidade, diversidade e utilização faunística, 

estabilidade e resistência aos impactes. Optou-se assim por dividir os biótopos em 

três classes de sensibilidade: 

- Sensibilidade reduzida: biótopos cuja importância para a fauna é reduzida, ou 

que, por serem muito vastos localmente, a sua afectação não é suficiente para 

se reflectir de forma significativa ao nível faunístico; 

- Sensibilidade média: biótopos com algum interesse faunístico devido às 

comunidades que suportam e à sua naturalidade, sendo de alguma forma 

afectados pelos impactes previstos; 

- Sensibilidade elevada: biótopos muito sensíveis localmente, pela sua 

naturalidade, ocorrência de espécies prioritárias, importância como área de 
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alimentação, repouso ou reprodução; a intervenção nestes biótopos irá causar 

impactes muito graves ao nível faunístico, devendo ser, sempre que possível, 

evitada. 

Foram definidos 8 tipos de biótopos existentes na área de estudo, os quais se 

podem considerar como os mais importantes e representativos das comunidades 

florísticas e faunísticas da região. O quadro seguinte mostra a lista de biótopos 

considerados, assim como a sua sensibilidade a nível faunístico. A carta de biótopos 

elaborada encontra-se representada no Desenho 18. 

 

Quadro 4.55 – Biótopos considerados para a área de estudo e sua sensibilidade 

faunística 

Biótopo Sensibilidade 

Silviculturas – pinhais Média 

Silviculturas – eucaliptais Reduzida 

Outras explorações florestais Reduzida 

Carvalhais Elevada 

Bosques mistos Elevada 

Galeria ripícola Elevada 

Matos Média 

Zonas agrícolas Média 

 

⇒ Silviculturas 

► Pinhais 

São zonas constituídas principalmente por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e são 

bastante comuns na área de estudo. Quando se encontram em exploração (nalguns 

casos misturados com eucalipto) ou quando são plantações recentes, o seu 

potencial faunístico é relativamente baixo, uma vez que não possuem sub-bosque. 

Nestes casos considera-se que a sua sensibilidade faunística é reduzida.  

Há, no entanto, outro tipo de pinhais que não são intervencionadas há muito tempo 

e que possuem um elevado potencial em termos faunísticos. Nestas áreas a copa 

das árvores é bastante desenvolvida, assim como o respectivo sub-bosque. Este é 
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normalmente é dominado por urzais (Erica spp.), sanguinho-de-água (Frangula 

alnus), podendo existir também carvalho-roble (Quercus robur) de porte arbustivo.  

Devido à abundância de alimento e de protecção, as áreas com estas características 

são bastante ricas em termos faunísticos. É, por exemplo, o habitat preferencial de 

Esquilo-vermelho (IPC de 4,0) na área de estudo (que aí apresenta uma 

abundância elevada). São também áreas potenciais para Javali, Sus scrofa, (IPC de 

1,6) e para Corço, Capreolus capreolus (IPC de 2,6) duas espécies com elevado 

interesse cinegético. Estas zonas podem igualmente ser utilizadas por Gato-bravo 

(Felis silvestris), uma das espécies identificadas com maior interesse 

conservacionista (IPC de 4,9).  

Este biótopo é também local de nidificação de algumas espécies de aves 

importantes, onde se incluem o Açor, Accipiter gentilis (IPC de 5,4) o Gavião, 

Accipiter nisus (IPC de 4,9), o Noitibó, Caprimulgus europaeus (IPC de 4,0), a 

Felosa-ibérica, Phylloscopus brehmii (IPC de 3,9) e a Estrelinha-real, Regulus 

ignicapillus (IPC de 3,5). A Rola-comum, Streptopelia turtur (IPC de 2,3) é uma 

importante espécie cinegética que também aqui nidifica. Este biótopo suporta quase 

tanta diversidade avifaunística como o carvalhal puro, tendo-se verificado que é 

utilizado por um total de 38 espécies nidificantes. 

Tem também elevado interesse para algumas espécies de répteis (e.g .Lagartixa-

do-mato, Psammodromus algirus – IPC de 1,6 ) e anfíbios (e.g. Rã-de-focinho-

pontiagudo – IPC de 5,1 – Sapo-corredor, Bufo calamita – IPC de 3,4), caso seja 

atravessado por cursos de água. 

Este biótopo é um dos mais importantes da área de estudo, apresentando uma 

elevada biodiversidade. As espécies mencionadas anteriormente são as que mais o 

valorizam, sendo no entanto, apenas uma pequena fracção do total. Tem uma 

naturalidade média e demora algum tempo até chegar ao seu estado mais 

desenvolvido, pelo que este tipo de formação não é muito abundante na área de 

estudo. Considera-se que possui uma sensibilidade faunística elevada. 
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► Eucaliptais 

São áreas dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus), raramente possuem um 

sub-bosque desenvolvido e são bastante frequentes na área de estudo. Possuem 

uma naturalidade muito baixa e são apenas utilizadas por um número muito 

reduzido de espécies, normalmente as mais generalistas. A sua sensibilidade 

faunística é reduzida. 

 

► Outras explorações florestais 

São zonas constituídas por outras árvores de exploração silvícola, principalmente 

resinosas ou acácias (Acacia spp.). Estão muito pouco representadas na área de 

estudo, possuindo uma naturalidade muito baixa e consequentemente, são 

utilizadas por um número muito reduzido de espécies. A sua sensibilidade faunística 

é reduzida. 

 

⇒ Carvalhais 

São constituídos maioritariamente por carvalho-roble (Quercus robur) e possuem 

normalmente um sub-bosque bastante desenvolvido. Por vezes, em condições mais 

húmidas (normalmente nos fundos dos vales) formam bosques mistos onde o 

amieiro (Alnus glutinosa) e os salgueiros (Salix spp.) são também muito 

abundantes. Nalguns locais, com os estratos arbustivos e herbáceos estão bastante 

bem preservados. 

Têm uma naturalidade elevada, são pouco frequentes, formando pequenas 

manchas que estão dispersas pela área de estudo. A lista de espécies faunísticas 

que utilizam este biótopo é bastante vasta, sendo ainda maior quando as árvores 

são bastante desenvolvidas.  

No que diz respeito aos anfíbios, o Rã-de-focinho-pontiagudo (IPC de 5,1), o Sapo-

corredor (IPC de 3,4) e a Salamandra-de-pintas-amarelas, Salamandra salamandra 

(IPC de 1,9) são as espécies mais comuns. Caso estas zonas sejam atravessadas 
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por cursos de água e tenham um teor de humidade elevado, a Rã-ibérica, Rana 

iberica (IPC de 5,6) pode estar também presente. Esta situação é também propícia 

para a ocorrência de alguns répteis, como por exemplo a Cobra-de-pernas-

tridáctila, Chalcides striatus (IPC de 2,6), tendo sido detectada a sua presença 

neste biótopo durante o trabalho de campo. Quando este biótopo apresenta índices 

de secura mais elevados, a Lagartixa-de-bocage, Podarcis bocagei (IPC de 3,5), o 

Sardão, Timon lepidus (IPC de 2,9), e a Lagartixa-do-mato (IPC de 1,6) são 

espécies comuns. 

São áreas extremamente importantes para a avifauna, sendo muito atractivas para 

espécies cujos habitats preferenciais são bosques e sebes. Algumas das espécies 

nidificantes que utilizam este biótopo são o açor (IPC de 5,4), o Gavião (IPC de 

4,9), a Ógea, Falco subbuteo (IPC de 3,8), a Felosa-ibérica (IPC de 3,9), a 

Estrelinha-real (IPC de 3,5), a Coruja-do-mato, Strix aluco (IPC de 2,6), o Dom-

fafe, Pyrrhula pyrrhula (IPC de 2,5), a Rola-comum (IPC de 2,3) e a Escrevedeira-

de-garganta-preta, Emberiza cirlus (IPC de 2,0). Pelo menos 39 espécies 

nidificantes utilizam este biótopo na área de estudo. 

Este biótopo é também muito favorável à ocorrência da maior parte das espécies de 

insectívoros e roedores identificados para a área. Torna-se assim extremamente 

favorável para o Gato-bravo, Felis silvestris (IPC de 4,9) e para a Marta, Martes 

martes (IPC de 4,5), tanto pelos recursos alimentares como pelo abrigo que 

proporciona. A Geneta, Genetta genetta (IPC de 2,7), a Fuinha, Martes foina (IPC 

de 2,3) e a Raposa, Vulpes vulpes (IPC de 2,0) são igualmente utilizadoras 

frequentes deste biótopo, proporcionando também excelente abrigo ao Corço (IPC 

de 2,6). 

Trata-se assim de um biótopo com uma grande biodiversidade e, dada a sua 

raridade, com um elevado valor conservacionista. A sua sensibilidade faunística é 

elevada. 
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⇒ Bosques mistos 

Como foi referido anteriormente, em determinadas zonas da região podem surgir 

formações de salgueiros (Salix spp.), amieiros (Alnus glutinosa) e carvalhos 

(Qurcus sp.). No entanto, na área de estudo este tipo de habitat é muito raro, 

tendo sido apenas identificada uma faixa estreita junto ao Rio Minho. No que diz 

respeito às aves e aos mamíferos, estas zonas densas são sinónimo de 

disponibilidade de abrigo, de alimentação e zonas de reprodução. Nas aves, o grupo 

dominante neste biótopo é o dos Passeriformes, destacando-se as famílias 

Turdidae, Sylvidae e Paridae.  

É possível registar a presença de Rouxinol-do-mato, Cercotrichas galactotes (IPC de 

3,7), de Rouxinol, Luscinia megarhynchos (IPC de 3,4), de Toutinegra-de-cabeça-

preta, Sylvia melanocephala (IPC de 3,8), de Papa-amoras, Sylvia communis (IPC 

de 3,4), de Felosa-poliglota, Hippolais polyglota (IPC de 3,4) e de Chapim-azul, 

Parus caeruleus (IPC de 2,6). 

Também no respeitante à mamofauna estes biótopos apresentam uma riqueza 

interessante, que se acentua se estiverem próximo de zona húmidas. Espécies 

como a Raposa, Vulpes vulpes (IPC de 2,8), a Fuinha, Marte foina (IPC de 3,3), o 

Musaranho-de-dentes-vermelhos, Sorex granarius (IPC de 2,7) ou o Texugo, Meles 

meles (IPC de 3,3) estão tradicionalmente associadas a este biótopo. 

 

⇒ Galeria ripícola 

São zonas de vegetação muito densa, que existem ao longo das margens da 

maioria dos cursos de água permanentes da região, sendo a galeria que se 

desenvolve ao longo do Rio Coura facilmente observável. São constituídas por 

diversas espécies de porte arbustivo e arbóreo, das quais se destacam o amieiro 

(Alnus glutinosa), os salgueiros (Salix spp.), o freixo (Fraxinus angustifoila), o 

sanguinho-de-água e o carvalho-roble.  

Devido à abundância de alimento e abrigo que proporciona, possui uma diversidade 

faunística bastante elevada, sendo o biótopo de eleição para a maioria dos grupos 
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considerados. Pode aqui encontrar-se a maior parte das espécies de anfíbios 

identificadas para esta área, sendo de destacar a Salamandra-lusitânica, Chioglossa 

lusitanica, (IPC de 7,4), o Tritão-marmorado, Triturus marmoratus (IPC de 3,6), o 

Tritão-palmado, Triturus helveticus (IPC de 3,4), o Tritão-de-ventre-laranja, 

Triturus boscai (IPC de 2,9), a Rã-ibérica (IPC de 5,6), a Rã-de-focinho-pontiagudo 

(IPC de 5,1) e o Sapo-parteiro, Alytes obstetricans (IPC de 3,8). Os répteis são aqui 

representados pelo Lagarto-de-água, Lacerta schreiberi (IPC de 6,3), pela Cobra-

de-água-de-colar, Natrix natrix (IPC de 2,5) e pela Cobra-de-água-viperina, Natrix 

maura (IPC de 2,3), três espécies muito dependentes do meio aquático. 

As espécies de aves nidificantes observadas neste biótopo foi muito semelhante nos 

diversos locais da área de estudo onde se efectuou o inventário. As espécies 

características destas áreas são o Gavião (IPC de 4,9), a Felosa-ibérica (IPC de 

3,9), a ógea (IPC de 3,8), o Guarda-rios, Alcedo athis (IPC de 3,2), a Felosa-

poliglota, Hippolais polyglotta (IPC de 2,7) e o Mocho-de-orelhas, Otus scops (IPC 

de 2,0). Este é também o habitat preferencial de Dom-fafe (IPC de 2,5), uma 

espécie extremamente localizada e rara no território nacional, ocorrendo em 

apenas 3,4% da sua superfície. Para além disto, a subespécie Pyrrhula pyrrhula 

iberiae é a que tem uma distribuição mais restrita, estando confinada ao extremo 

Norte da Península Ibérica. O Dom-fafe foi observado em todas as galerias ripícolas 

preservadas da área de estudo onde foram efectuados os transectos, parecendo ser 

assim extremamente importantes para esta espécie. É ainda de salientar a 

ocorrência neste biótopo de duas importantes espécies cinegéticas, a Rola-comum 

(IPC de 2,3) e o Pombo-torcaz, Columba palumbus (IPC de 1,2). Pelo menos 42 

espécies de aves nidificantes utilizam este tipo de galerias ripícolas. 

Relativamente aos mamíferos, a Toupeira-de-água, Galemys pyrenaicus (IPC de 

7,2) e o Morcego-de-ferradura-pequeno, Rhinolophus hipposideros (IPC de 6,1), a 

Lontra, Lutra lutra (IPC de 5,2) e o Toirão, Mustela putorius (IPC de 2,9) são as 

espécies que mais se destacam pelo seu valor conservacionista e pela sua 

dependência deste biótopo. No entanto, praticamente todos os mamíferos 

ocorrentes na região utilizam este biótopo, tendo sido detectados durante o 

trabalho de campo indícios de presença de espécies como a Geneta, a Fuinha, a 

Doninha (IPC de 2,0) e a Raposa (IPC de 2,0). 
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Como se pode verificar trata-se de um dos biótopos mais importantes da área de 

estudo, pois tem uma elevada naturalidade, estando esta cada vez mais ameaçada 

pelas actividades humanas. A sua sensibilidade faunística é elevada. 

 

⇒ Matos 

Podem ser dominados por tojo (Ullex spp.) ou por urze (Erica spp. e Calluna 

vulgaris) e normalmente não apresentam estrato arbóreo desenvolvido 

significativo. São abundantes na área de estudo e possuem uma naturalidade 

média. 

É uma zona bastante pobre no que diz respeito a anfíbios, a não ser que possua 

corpos de água. O mesmo não se verifica relativamente aos répteis, sendo mesmo 

um dos biótopos de eleição para este grupo, nomeadamente para todos as espécies 

mencionadas anteriormente com características mais termófilas. 

No que diz respeito à avifauna, esta ocorre com uma baixa densidade e diversidade 

neste biótopo, sendo apenas utilizado por 6 espécies nidificantes: Felosa-do-mato, 

Sylvia undata (IPC de 4,3), Cia, Emberiza cia (IPC de 2,0), Rabirruivo-preto, 

Phoenicurus ochrurus (IPC de 1,9), Cartaxo-comum (IPC de 1,9), e Pintarroxo, 

Carduelis cannabina (IPC de 1,7). 

É utilizado por praticamente todas as espécies de mamíferos inventariadas, uma 

vez que possui excelentes condições a nível de recursos alimentares e de 

protecção. O Coelho-bravo, Oryctolagus cuniculus (IPC de 1,1), atinge aqui a sua 

abundância máxima, proporcionando assim a ocorrência de carnívoros como a 

Raposa, Vulpes vulpes (IPC de 2,0). Destaca-se ainda a possível utilização destas 

áreas por Arminho, Mustela erminea (IPC de 3,2), especialmente nas zonas de 

maior altitude. 

Devido à relativa diversidade faunística apresentada por este biótopo considera-se 

que a sua sensibilidade é média.  

Por vezes, algumas áreas de matos apresentam árvores dispersas (normalmente 

pinheiro-bravo ou carvalho-roble). Estas zonas são muito mais valiosas em termos 
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faunísticos, especialmente no que diz respeito a aves e mamíferos. No primeiro 

caso, a Felosa-do-mato, o Noitibó (IPC de 4,0) e a Rola-comum (IPC de 2,3) são 

bastante abundantes. Relativamente aos mamíferos, o número de espécies é 

também mais elevado do que no caso anterior, sendo de destacar a possível 

ocorrência de Gato-bravo, Felis silvestris (IPC de 4,9), uma espécie em regressão a 

nível nacional. Trata-se assim de um biótopo bastante valioso, especialmente para 

a fauna cinegética, uma vez que constitui para estas espécies uma excelente zona 

de reprodução e abrigo (Pena & Cabral 1996). A sua sensibilidade faunística é 

assim média/elevada. 

 

⇒ Zonas agrícolas 

São relativamente abundantes e estão dispersas por toda a área de estudo. São 

constituídas principalmente por campos de milho, por hortas e por lameiros, 

estando estes quase sempre rodeados por “vinha de enforcado” (muito 

característica da região). Têm uma naturalidade reduzida, uma vez que se situam 

em áreas que eram ocupadas por floresta e que posteriormente foram desbastadas 

para serem cultivadas. 

Apesar do seu carácter semi-artificial, estas zonas são utilizadas pela grande 

maioria da fauna inventariada, especialmente se são atravessadas por zonas de 

galeria ripícola ou são adjacentes a zonas florestais ou de matos. É um biótopo 

utilizado por praticamente todas as espécies de anfíbios, uma vez que o tipo de 

cultivo efectuado na região é predominantemente de regadio. Relativamente aos 

répteis é também uma área muito importante, uma vez que é muito rica em 

alimento. A Cobra-de-pernas-tridáctila, a Cobra-rateira, Malpolon monspessulanus 

(IPC de 2,6), a Lagartixa-de-bocage e a Lagartixa, Podarcis hispanica (IPC de 2,4) 

são espécies que aqui ocorrem com grande frequência. 

As características anteriormente mencionadas (paisagem em mosaico) combinadas 

com o facto da maior parte destas propriedades estarem localizadas no fundo dos 

vales, e por vezes rodeadas por biótopos ricos (pinhais densos), faz com que uma 

variedade surpreendente de espécies de aves nidificantes (pelo menos 36) utilize 

este biótopo. Destacam-se o Gavião (IPC de 4,9), a Fuinha-dos-juncos (IPC de 
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2,9), a Coruja-das-torres, Tyto alba (IPC de 2,6), o Dom-fafe (IPC de 2,5) e a 

Escrevedeira-de-garganta-preta (IPC de 2,0). A Rola-turca, Streptopelia decaoto 

(IPC de 2,6), a Rola-comum (IPC de 2,3) e o Tordo-músico, Turdus philomelus (IPC 

de 1,1) são importantes espécies cinegéticas comuns neste tipo de biótopo.  

Os mamíferos utilizam também bastante estas áreas pelo motivo referido 

anteriormente. Assim, praticamente todas as espécies de micromamíferos 

inventariadas estão aqui presentes, assim como o Morcego-de-ferradura-grande, 

Rhinolophus ferrumequinum (IPC de 5,6), o Morcego de Kuhl, Pipistrellus kuhlii 

(IPC de 4,0) e o Morcego-hortelão, Eptesicus serotinus (IPC de 4,0). Com esta 

abundância de presas, constitui também um óptimo habitat de alimentação para a 

Raposa, Geneta, Fuinha, Doninha, Mustela nivalis (IPC de 2,0) e Texugo, Meles 

meles (IPC de 2,4). O Javali ocorre também com frequência nestas áreas, onde 

costuma causar alguns prejuízos nos campos de milho. 

Como se pode verificar, trata-se de um biótopo com enorme interesse como área 

de alimentação, pelo que se considera que a sua sensibilidade faunística é média. 

 

4.7.7. ÁREAS SENSÍVEIS 

Todos os biótopos cuja sensibilidade faunística é elevada (carvalhal, galeria ripícola 

e bosques mistos) são consideradas áreas de extrema importância, devendo por 

isso ser preservadas. No entanto, há algumas zonas que se destacam pela sua 

sensibilidade biológica, nomeadamente, o Sítio PTCON0019 - “Rio Minho” e a Zona 

de Protecção Especial “Estuários dos Rios Minho e Coura” e a zona de France 

(pequena localidade situada 2Km a Este de Vilar de Mouros em linha recta) – Carta 

de Biótopos Sensíveis. 

Sítio Rio Minho – como foi anteriormente referido (ver capítulo referente às zonas 

protegidas em termos de conservação da natureza), trata-se de uma zona 

extremamente rica do ponto de vista biológico e de inegável importância a nível 

nacional. 
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Durante o trabalho de campo registou-se a ocorrência de habitats tão diversos 

como bancos de areia, sapais, mais de 1Km2 de caniçal (um dos poucos existentes 

em Portugal), uma grande quantidade de galerias ripícolas extremamente bem 

preservadas com áreas de carvalho-negral, ciperáceas como Carex spp. e Scirpus 

spp., juncais (Juncus spp.), pinheiro-bravo (bastante amadurecido), zonas agrícolas 

(práticas tradicionais) e os Rio Coura e Minho. 

Trata-se de uma zona de elevada produtividade e grande disponibilidade de 

alimento, que funciona como viveiro para muitas espécies de peixes, e suporta um 

número muito elevado de espécies de vertebrados terrestres. Pelo menos 57 

espécies de aves nidificam nesta multi-facetada zona húmida, muitas delas com 

distribuição rara e localizada em Portugal. Podem-se destacar o Falcão-peregrino 

(IPC de 6,0), o Tartaranhão-ruivo-dos-paúis (IPC de 5,9), a Garça-vermelha (IPC 

de 5,9), a Garça-pequena (IPC de 4,7), o Gavião (IPC de 4,9), o Esmerilhão (IPC 

de 4,3), a Ógea (IPC de 3,8), o Pato-real (IPC de 2,5) – provavelmente mais de 40 

casais) - o Frango-d’água (IPC de 2,4), a Rola-comum (IPC de 2,3), o Guarda-rios 

(IPC de 3,2), a Fuinha-dos-juncos (IPC de 2,9), a Felosa-unicolor (IPC de 5,0) – 

mais de 10 casais – o Rouxinol-grande-dos-caniços, Acrocephalus arundinaceus 

(IPC de 3,2), o Rouxinol-pequeno-dos-caniços, Acrocephalus scirpaceus (IPC de 

3,5) – talvez 100 casais – a Felosa-das-figueiras, Sylvia borin (IPC de 3,4), a 

Felosa-poliglota (IPC de 2,7) e o Dom-fafe (IPC de 2,5). 

É ainda de salientar os elevados números de aves aquáticas, especialmente patos e 

limícolas, que utilizam, entre Agosto e Abril, as zonas de vasa e partes do extenso 

caniçal. A maioria destas espécies não só se alimenta aqui aquando da época de 

migração, como também passa aqui o Inverno, tirando proveito desta importante 

fonte de alimento e refúgio. Pelo menos 41 espécies de aves ocorrem em números 

significativos neste habitat estuarino fora da época de nidificação. Contagens 

efectuadas nesta zona revelam pelo menos 5 espécies com mais de 250 indivíduos 

(e.g. Pilrito-comum, Calidris alpina – IPC de 3,9), 18 espécies cujos números 

variam entre 100 e 250 indivíduos (e.g. Maçarico-bastardo, Tringa glareola – IPC 

de 4,8 – Fuselo, Limosa lapponica – IPC de 4,6 – e Tarambola-cinzenta, Pluvialis 

squatarola – IPC de 4,2) e outras 18 a variar entre 10 e 100 indivíduos (e.g. 

Alfaiate, Recurvirostra avosetta – IPC de 5,5 – Garajau-comum, Sterna 
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sandvicensis – IPC de 4,1 – e Gaivota-de-cabeça-preta, Larus melanocephalus – 

IPC de 4,0). 

No que diz respeito aos restantes vertebrados, foram detectadas neste local 

espécies como o Lagarto-de-água (IPC de 6,3), a Rã-ibérica (IPC de 5,6), a Rã-de-

focinho-pontiagudo (IPC de 5,1) e a Lontra (IPC de 5,2). Confirmou-se também a 

ocorrência de Visão-americano (Mustela vison), uma espécie nativa da América do 

Norte (introduzida acidentalmente em Portugal por fuga de quintas de criação em 

Espanha) e cujo impacte na fauna autóctone da região é ainda desconhecido. 

Zona de France – Num raio de aproximadamente 2 Km para Norte, Oeste e Sul da 

localidade de France, podem encontrar-se biótopos bastante valiosos. Propriedades 

agrícolas, plantações de pinheiro-bravo com sub-bosque denso (urzais e tojais), 

vegetação ripícola arbórea, uma impressionante mancha de carvalhal (carvalho-

roble) bastante antiga, diversos sobreiros e alguns afloramentos rochosos, formam 

no seu todo uma mistura de habitats extremamente interessante, fazendo com que 

a zona tenha uma elevada biodiversidade apesar das suas reduzidas dimensões. 

Durante o trabalho de campo foram aqui encontradas espécies extremamente 

importantes a nível conservacionista, tais como, a Rã-ibérica (IPC de 5,6) e o 

Lagarto-de-água (IPC de 6,3). Pelo menos 42 espécies de aves nidificam neste 

local, onde se incluem o Gavião (IPC de 4,9), a Felosa-do-mato (IPC de 4,3), o 

Noitibó (IPC de 4,0), a Felosa-ibérica (IPC de 3,9), a Coruja-do-mato (IPC de 2,6), 

a Estrelinha-real (IPC de 2,5), o Dom-fafe (IPC de 2,5), a Rola-comum (IPC de 

2,3), o Mocho-de-orelhas (IPC de 2,0) e possivelmente o Bufo-pequeno (IPC 

de4,2). Por sua vez, mamíferos como a Lontra (IPC de 5,2), o Esquilo-vermelho 

(IPC de 4,0), a Toupeira (IPC de 2,5), a Fuinha (IPC de 2,3), a Doninha (IPC de 

2,0), a Raposa (IPC de 2,0), o Ouriço-cacheiro (IPC de 1,8), o Javali (IPC de 1,6) e 

o Coelho-bravo (IPC de 1,1) foram aqui detectados ou confirmada a sua presença 

por informações de populares. 
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4.8. COMPONENTE SOCIAL 

4.8.1. INTRODUÇÃO 

O capítulo referente à componente social procura abordar os aspectos humanos 

susceptíveis de serem influenciados pelo desenvolvimento do projecto em análise. 

O estudo deste descritor contemplará dois níveis de análise. Um nível sócio-

económico, mais abrangente, de enquadramento regional, sub-regional e concelhio 

(Área Envolvente do Projecto), e de enquadramento do projecto ao nível das 

freguesias (Área de Influência Directa do Projecto) directamente afectas ao 

projecto; e um outro psico-social de escala individual e grupal tendo em conta a 

área adjacente aos traçados e até 200m para cada lado dos mesmos (Área de 

Acção do Projecto). 

A caracterização e análise do primeiro será feita a partir de um conjunto de 

indicadores sócio-económicos, disponíveis sob a forma de dados estatísticos, a 

partir dos quais habitualmente se infere a qualidade de vida das populações 

residentes em áreas relativamente amplas.  

Esses indicadores são abaixo enumerados:  

- Dinâmica e Composição Demográfica (apresentação de dados relativos a 

população residente, famílias; alojamentos; percentagens de população 

por grupo etário; bem como Taxas de Envelhecimento, Natalidade e 

Mortalidade e Saldo Natural);  

- Serviços Prestados/Equipamentos (exposição de a indicadores dos 

serviços de saúde prestados; índices relativos à Alfabetização e 

Escolarização das populações; bem como identificação e índices de 

utilização de estruturas culturais); 

- Habitação (integra dados referentes a condições de habitabilidade, como 

a percentagem de fogos dotados de electricidade ou saneamento, e  

consumos domésticos e industriais); 
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- Estruturação Económica e Sócio-Produtiva (exposição e análise de dados 

relativos aos diferentes sectores de actividade de que são exemplo o 

número de trabalhadores empregue e de sociedades sediadas por sector 

de actividade); 

- Modos de Vida e Identidades Territoriais (capítulo em que se focam 

alguns aspectos de índole histórica ou tradicional para além dos locais e 

os eventos de interesse cultural).  

A descrição da situação de referência ao nível sócio-económico baseia-se pois na 

recolha, compilação e análise dum conjunto de diferentes índices estatísticos. As 

principais fontes de informação utilizadas são o Instituto Nacional de Estatística 

(INE), a Comissão de Coordenação da Região Norte (CCRN) e as Autarquias. Ainda 

assim, por vezes não existem dados relativos a determinados índices e, quando 

existem, nem sempre são tão actualizados quanto seria desejável. 

O nível de análise psico-social visa compreender o quotidiano dos indivíduos tendo 

em conta a relação espacial entre aspectos humanizados da paisagem, de que são 

exemplo as estradas e os aglomerados; e a forma como esse quotidiano pode ser 

afectado pelo projecto durante as fases de construção e exploração.  

Assim, na situação de referência são descritos, por quilómetro, os diferentes 

elementos humanizados da paisagem presentes na área periférica do projecto (até 

200m para cada lado da via), bem como a relação espacial entre os mesmos 

(Desenho de Elementos Humanizados da Paisagem, constante no Anexo IX). Esta 

descrição é feita tendo por base ortofotomapas à escala 1/10000, bem como visitas 

ao local. 

Ao longo da descrição da Componente Social serão mencionados “Locais” cuja 

numeração corresponde aquela que é apresentada nos Desenhos do Anexo VIII 

(Anexo da Componente Social) do presente estudo. 
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4.8.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo do presente descritor remete, a um nível macro (i.e., sócio-

economia) para os limites concelhios. Por seu lado, a área de estudo considerada 

para a caracterização dos impactes psicossociais limita-se às plantas apresentados 

em anexo, dada a importância em detalhar os mesmos de modo sistemático, ainda 

que muitas situações sejam consideradas numa área mais abrangente que, 

contudo, nunca excede as fronteiras dos concelhos directamente implicados no 

projecto. 

 

4.8.3. ANÁLISE SÓCIO-ECONÓMICA 

4.8.3.1. ÁREA ENVOLVENTE DO PROJECTO: REGIÃO, SUB-
REGIÕES E CONCELHOS. 

A ligação IC1 a Caminha, desenvolve-se na região Norte do país. Segundo os dados 

do INE em 2001, esta região tinha uma área de 21289 Km2.  

A região Norte é constituída por 8 sub-regiões, destas, faz parte da área envolvente 

do projecto a sub-região de Minho Lima, com uma área total de 2219 Km2. 

Inseridos dentro desta, encontramos 10 concelhos sendo que dois são directamente 

afectados pelo projecto: Caminha, com uma área de 137,4 Km2  e a Vila Nova de 

Cerveira, com uma área de 108,6 Km2 . 

 

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

O primeiro quadro da secção apresenta a variação da População Residente, entre os 

anos 1991 e 2001, na região, sub-regiões e respectivos concelhos; bem como as 

densidades populacionais em 2001 para a região e sub-regiões. 
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Quadro 4.56- População Residente, segundo a Região, Sub-regiões e Concelhos, 

nos anos 1991 (CCRN) e 2001 (INE) e Densidade Populacional na Região, Sub-

região e Concelhos 

População Residente Área total (km2) 

Densidade 

Populacional 

(Hab/km2)  

1991 

(INE) 

2001 

(INE) 

Variação

(%) 
2001 2001 

Região Norte 3472715 3687212 6,2 21289 173,2 

Sub-região Minho Lima 250059 250273 0,1 2219,4 112,8 

Concelho de Caminha 16207 17069 5,3 137,4 124,2 

Concelho da Vila Nova de Cerveira 9144 8852 - 3,2 108,6 81,5 

Actualmente, a população residente na sub-região Minho-Lima representa 6,7% do 

total regional. Do total residente nesta sub-região, 6,8% situa-se em Caminha e 

3,5% em Vila Nova de Cerveira.  

No que respeita a densidades populacionais, verifica-se que esta é mais elevada na 

região Norte relativamente à sub-região Minho-Lima. O concelho de Caminha 

apresenta uma densidade populacional superior à da sub-região (com cerca de doze 

pontos percentuais de diferença), enquanto o concelho de Vila Nova de Cerveira, 

apresenta um resultado inferior (cerca de trinta pontos percentuais de diferença).  

Quanto à variação populacional entre 1991 e 2001, podemos verificar ao nível da 

região um aumento de cerca de 6,2% da população que contrasta com o aumento 

muito pouco significativo de população ao nível sub-regional. Por sua vez, ao nível 

concelhio, verifica-se no concelho de Vila Nova de Cerveira  um decréscimo da 

população que é contrário ao que sucede em Caminha onde se assiste a um 

aumento da população.  

A população residente na sub-região e nos concelhos é sobretudo constituída por 

elementos de famílias clássicas. Segundo os censos, em 2001 (INE), em Minho-

Lima contavam-se 83216 famílias clássicas e 57 famílias institucionais. Por sua vez, 

em Caminha as famílias clássicas totalizavam 5676 e as institucionais eram apenas 

6 sendo que, em Vila Nova de Cerveira, os valores descem para 3108 e 2, 

respectivamente. 
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Comparando os dados de 1991 (INE) com os dados de 2001 (INE) referentes à 

Estrutura Etária da população, encontramos, tanto na região Norte como na sub-

região referida, uma população cada vez mais envelhecida (sobretudo na faixa 

etária entre 25 – 64 anos).  

Em termos percentuais constata-se, tanto para a região como para a sub-região, 

um decréscimo de cerca de 5% na população da faixa etária entre os 0 e os 14 

anos. Este envelhecimento é mais notório na sub-região em que se assiste a um 

aumento de três pontos percentuais na faixa etária mais anosa. No caso da região o 

aumento é ao nível da  faixa etária entre os 25-64 anos (5%).  

Também ao nível dos concelhos se denota um envelhecimento da população, 

contrastando a diminuição verificada na população da faixa etária mais jovem com 

o aumento da população com mais de 65 anos de idade (quadros seguintes).  

 

Quadro 4.57 - Estrutura Etária da População, na região Norte, nos anos 1991 (INE) 

e 2001 (INE) 

Norte 
 

1991 2001 

0 – 14 767417 (22%) 644948 (17,4%) 

15 – 24 626413 (18%) 558278 (15,1%) 

25 – 64 1681865 (48,4%) 1969309 (53,4%) 

≥ 65 397020 (11,4%) 5147758 (10,7%) 

 

Quadro 4.58 - Estrutura Etária da População na Sub-região Minho-Lima e nos 

Concelhos Caminha e Vila Nova de Cerveira, nos anos 1991 (INE) e 2001 (INE) 

Minho Lima Caminha Vila Nova de Cerveira 
 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

0 – 14 
51600 

(20,6%) 

37741 

(15%) 

3252 

(20%) 

2464 

(14,4%) 

1733 

(18,9%) 

1278 

(14,4%) 

15 – 24 
     39356 

(15,7%) 

35949 

(14,3%) 

2418 

(14,9%) 

2477 

(14,5%) 

1379 

(15%) 

1186 

(13,3%) 

25 – 64 
117452 

(48,9%) 

126619 

(50,5%) 

7734 

(47,7%) 

8664 

(50,7%) 

4307 

(47,1%) 

4444 

(50,2%) 
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Minho Lima Caminha Vila Nova de Cerveira 
 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

≥ 65 
41651 

(16,6%) 

49966 

(19,9%) 

2803 

(17,2%) 

3464 

(20,2%) 

1725 

(18,8%) 

1944 

(21,9%) 

Para os concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, o decréscimo da população 

na faixa etária mais jovem situa-se aproximadamente nos 4-5%. O aumento 

percentual da população com mais de 65 anos de idade é também relativamente 

homogéneo nos dois concelhos, situando-se nos 2%. No entanto, o concelho da Vila 

Nova de Cerveira é aquele onde o índice de envelhecimento é efectivamente 

superior (129,2) relativamente ao concelho de Caminha (118,2). A sub-região 

apresenta um índice de envelhecimento da população entre estes dois valores 

(122,8). De notar que este índice é bastante inferior na região como um todo 

(80,1). 

Analisando os indicadores que contribuem para o saldo populacional, verificamos 

que os concelhos têm Taxas de Natalidade semelhantes entre si e inferiores à da 

sub-região cerca de um ponto percentual. Estes valores são inferiores em cerca de 

três pontos relativamente à região como um todo. No referente à Taxa de 

Mortalidade, os valores diferem entre a região, sub-região e concelhos em causa, 

sendo superior no caso do concelho de Vila Nova de Cerveira. O valor regional é 

aquele que assume valores mais baixos relativamente a este indicador.  

A região Norte, como um todo, destaca-se pelo excedente de vidas positivo. Este 

resultado contrasta com aquele da sub-região e concelhos, já que nestes, este 

indicador é, embora variável, sempre negativo. O valor mais negativo é obtido no 

concelho de Vila Nova de Cerveira.     

 

Quadro4.59  - Indicadores Demográficos para a Região Norte, em 2001 (INE) 

Indicadores Demográficos Norte 

Taxa Natalidade (%o) 12,3 

Taxa Mortalidade (%o) 8,7 

Excedente  Vidas (%o) 3,6 

Nados-vivos 44521 

Óbitos 31480 



                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha    Página IV.143 

 

Quadro 4.60 - Indicadores Demográficos para a Sub-região Minho-Lima e para os 

Concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, em 2001 (INE) 

Indicadores Demográficos Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Taxa Natalidade (%o) 9,9 8,7 9,1 

Taxa Mortalidade (%o) 11,9 10,5 13,8 

Excedente  Vidas (%o) - 2 - 1,8 - 4,7 

Nados-vivos 2455 146 80 

Óbitos 2947 176 121 

 

Quadro4.61 - Indicadores Demográficos para a Região Norte, Sub-região Minho-

Lima e para os Concelhos Caminha e Vila Nova de Cerveira, em 2001 (INE) 

Indicadores Demográficos Região norte Minho-Lima Caminha V.N. Cerveira 

Taxa de nupcialidade (%o) 7 7,2 5,6 7 

Taxa de divórcio(%o) 1,4 1,4 2,1 0,5 

Relativamente à Taxa de Nupcialidade, verifica-se que esta é superior na sub-

região do que a nível regional. Relativamente aos concelhos, verifica-se que esta é 

superior em Vila Nova de Cerveira relativamente a Caminha. Por sua vez, a Taxa de 

Divórcio é, de um modo geral, bastante inferior relativamente à Taxa de 

Nupcialidade, atingindo o menor valor no concelho de Vila Nova de Cerveira.  

 

EQUIPAMENTO E SERVIÇOS  

Os equipamentos e os serviços prestados à população constituem indicadores 

sociais importantes para melhor conhecer uma dada região. Em termos de saúde, 

em 1996, a região Norte contava com 37 hospitais oficiais, sendo que apenas dois 

destes se situavam na sub-região Minho-Lima. Apesar de contar apenas com 2 

hospitais, Minho-Lima conta também com 13 Centros de Saúde e 10 Postos 

Médicos, para além de 36 extensões dos Centros de Saúde. Relativamente aos 

concelhos afectados pelo projecto, verifica-se que não existe nenhum hospital, 
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apesar da existência, em ambos locais de 1 Centro de Saúde e de 1 e 2 extensões 

destes respectivamente em Caminha e em Vila Nova de Cerveira.   

Os dados referentes ao número de médicos por cada 1000 habitantes são 

considerados segundo o local de residência. Neste sentido, verifica-se que a sub-

região está mais desfavorecida para este indicador relativamente à região Norte. 

Do mesmo modo, Minho-Lima tem cerca de um terço do número de camas 

hospitalares do que a região Norte. A situação é mais favorável em Vila Nova de 

Cerveira.  

Relativamente às Farmácias, verifica-se que a sub-região Minho-Lima tem 

aproximadamente o mesmo número de estabelecimentos por 10000 habitantes. 

Este rácio é apenas diferente e superior no caso do conselho de Caminha. No 

entanto, é de salientar que apenas a sub-região conta com postos médicos. Os 

quadros seguintes apresentam os indicadores referentes à saúde ao nível da região, 

das sub-regiões e respectivos concelhos. 

 

Quadro 4.62 Indicadores de Saúde na Região Norte (CCRN e INE) 

Indicadores de Saúde Norte 

Hospital (2) 37 

Centro Saúde(1) 125 

Extensão do Centro de Saúde(1) 455 

Posto Médico(2) 507 

Farmácias/10000 hab. 2,1 

P. Medicamentos(1) 59 

Médicos/1000 hab. (2) 2,8 

Camas Hospitalares (1) 11,5 

(1) – CCRN - 1996 
(2) –  INE – 2001 
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Quadro 4.63 - Indicadores de Saúde na Sub-região Minho-Lima e nos Concelhos 

Caminha e Vila Nova de Cerveira (CCRN e INE) 

Indicadores de Saúde Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Hospital(2) 2 - - 

Centro Saúde(2) 13 1 1 

Extensão de centro de saúde(2) 36 1 2 

Posto Médico(2) 10 - - 

Farmácias/ 10000 hab. 2,2 3 2,3 

P. Medicamentos(2) 3 - - 

Médicos/1000 hab. (2) 1,9 2,7 2,2 

Camas Hosp./1000 hab. (1) 2,9 - 5,8 

(1) – CCRN - 1996 
(2) –  INE – 2000 
 

Relativamente aos estabelecimentos de segurança social, é possível verificar que, 

das 494 creches/jardins infantis que existem ao nível regional, 31 se situam em 

Minho-Lima, sendo que destas, 3 se situam em Caminha e 1 em Vila Nova de 

Cerveira. Ao nível concelhio, é de salientar a existência de actividades de tempos 

livres e centros de dia sendo que em Vila Nova de Cerveira são superiores em 

número. 

Finalmente, verifica-se a existência de lares de idosos, tanto na sub-região em 

geral, como nos concelhos estudados em particular (apesar de em Vila Nova de 

Cerveira, apenas existir um destes estabelecimentos). 

Os quadros seguintes apresentam os indicadores referentes aos estabelecimentos 

de segurança social ao nível da região, das sub-regiões e respectivos concelhos. 

 

Quadro 4.64 – Estabelecimentos de segurança social em 2000 Região Norte (INE) 

Norte Estabelecimentos de segurança 

social N.º Utentes 

Creches/jardins infantis 494 57188 

Actividades de tempos livres 1878 101442 

Centros de dia 415 8887 

Lares de idosos 338 53061 

Outros 1693 47676 
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Quadro 4.65 – Estabelecimentos de segurança social em 2000 na Sub-região e 

Concelhos (INE) 

Minho-Lima Caminha Vila Nova de Cerveira Estabelecimentos 

de segurança 

social 
N.º Utentes N.º Utentes N.º Utentes 

Creches/jardins 

infantis 
31 1093 3 100 1 44 

Actividades de 

tempos livres 
56 2119 3 78 4 150 

Centros de dia 34 708 7 157 2 38 

Lares de idosos 26 1306 3 140 1 82 

Outros 46 1024 3 58 4 123 

Em termos de Educação, encontramos indicadores como o número de 

estabelecimentos de ensino, número de matriculas e  pessoal docente e a Taxa de 

analfabetismo, valores que se podem encontrar nos quadros mostrados abaixo.  

Em termos comparativos, é  possível verificar que a Taxa de Analfabetismo na 

região Norte é de 8,3%, sendo mais baixa do que aquela encontrada em Minho-

Lima (11,6%) e Vila Nova de Cerveira (10,6%). Em Caminha, esta taxa atinge o 

seu valor mais baixo (7,1%). Em geral verificou-se uma diminuição desta taxa 

desde 1991 onde os resultados se situavam: Norte (14%); Minho-Lima (13,9%), 

Caminha (9,6%); e Vila Nova de Cerveira (12,9%) (INE – 2001).  

Todos os Concelhos contavam, no ano lectivo 2000/2001, com estabelecimentos de 

ensino, nos níveis Pré-Escolar, Básico e Secundário e em termos de Escolas 

Superiores, apenas Caminha, não dispunha de qualquer estabelecimento. É de 

salientar a existência em todos estes locais abrangidos pelo projecto de escolas 

profissionais.  
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Quadro 4.66 - Número de Estabelecimentos de Ensino na Região,  Sub-regiões e 

Respectivos Concelhos (INE – 2000/2001) 

 
Ensino pré-

escolar 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 

Escolas 

Profissionais 

Ensino 

Superior 

Norte 2416 12191 208 203 300 

Minho-Lima 162 438 18 11 6 

Caminha 13 26 2 2 - 

Vila Nova de Cerveira 11 21 2 1 1 

 

Quadro 4.67 - Número de Alunos Matriculados por nível de Ensino na região, sub-

regiões e respectivos concelhos (INE – 2000/2001) 

 
Ensino pré-

escolar 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 

Escolas 

Profissionais 

Ensino 

Superior 

Norte 84866 462857 259230 10806 117465 

Minho-Lima 5334 27671 7876 1289 3946 

Caminha 476 2022 984 286 - 

Vila Nova de Cerveira 205 1064 240 105 149 

 

Quadro 4.68 - Numero de Pessoal Docente por nível de ensino na região, sub-

regiões e respectivos concelhos (INE – 2000/2001). 

 Ensino pré-escolar Ensino básico 
Ensino 

secundário

Escolas 

profissionais 

Norte 5135 41887 13712 2526 

Minho-Lima 332 2759 1021 310 

Caminha 26 2759 92 54 

Vila Nova de 

Cerveira 
14 106 47 21 
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Quadro 4.69 – Percentagem da taxa de analfabetismo segundo a região, a sub-

região e os concelhos (INE – 2001) 

 1991 2001 

Norte 9,9 8,3 

Minho-Lima 13,9 11,6 

Caminha 9,6 7,1 

Vila Nova de Cerveira 12,9 10,6 

Os censos de 2001 (INE) apresentam a população residente da região, sub-regiões 

e concelhos, segundo o nível de ensino atingido. Os quadros seguintes apresentam 

os valores respeitantes à região Norte, à sub-região e respectivos concelhos afectos 

ao projecto. De um modo geral, verifica-se que cerca de 40% da população atingiu 

apenas o 1º ciclo de Ensino Básico.   

 

Quadro 4.70 - População Residente, segundo o Nível de Ensino Atingido na Região 

Norte (INE – 2001) 

Nível de Ensino Norte 

Nenhum Nível Ensino 515079(13,9%) 

1.º Ciclo Ensino Básico 1386766(37,6%) 

2.º Ciclo Ensino Básico 557752(15,1%) 

3.º Ciclo Ensino Básico 395422(10,7%) 

Ensino Secundário 480825(13,0%) 

Ensino Médio 21970(0,59%) 

Ensino Superior 329479(8,9%) 

 

Quadro 4.71 - População Residente, segundo o Nível de Ensino Atingido na Sub-

região Minho-Lima e nos Concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira (INE – 

2001) 

 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Nenhum Nível Ensino 39606(15,8%) 2044(11,9%) 1282(14,5%) 

1.º Ciclo Ensino Básico 99255(39,6%) 6872(40,2%) 3898(44,0%) 

2.º Ciclo Ensino Básico 37695(15,0%) 2463(14,4%) 1299(14,7%) 

3.º Ciclo Ensino Básico 24657(9,8%) 1848(10,8%) 903(10,2%) 

Ensino Secundário 29255(11,6%) 2284(13,4%) 903(10,2%) 
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 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Ensino Médio 1168(0,46%) 123(0,72%) 23(0,2%) 

Ensino Superior 18639(7,4%) 1435(8,4%) 544(6,1%) 

Em 1996, segundo dados do CCRN, na região Norte podíamos encontrar 424 

bibliotecas sendo que destas, 31 se situavam na sub-região Minho-Lima. Ao nível 

concelhio, é de verificar que existem 3 destas infra-estruturas em Caminha e 2 em 

Vila Nova de Cerveira. 

 

HABITAÇÃO  

Tanto na região, na sub-região e concelhos em análise mais de 90% dos Edifícios 

destinam-se a ser exclusivamente utilizados como residências. São raros os 

edifícios de uso principalmente não residencial, não atingindo valores percentuais 

superiores a 1,0 em todos os casos. De entre os edifícios a maioria contava com 

apenas entre 1-4 alojamentos. Estes dados podem ser verificados nos quadros 

seguintes.   

 

Quadro 4.72 - Edifícios e Tipo de Utilização, na Região, Sub-regiões e Respectivos 

Concelhos Afectos ao Projecto, em 2001 (INE) 

 
Total 

Edifícios 

Principalmente 

residencial 

Exclusiva/ 

Residencial 

Principal/ N 

Residencial 

Norte 1100329 1089778 99% 989860 90% 10551 0,96% 

Minho-Lima 108587 107800 99% 98357 90% 787 0,7% 

Caminha 8047 7991 99% 7270 90% 56 0,7% 

Vila Nova de Cerveira 4646 4620 99% 4423 95% 25 0,5% 
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Quadro 4.73 – Edifícios de uso exclusivamente residencial segundo o Número de 

Alojamentos, na Região, Sub-regiões e Respectivos Concelhos, em 2001 (INE) 

 1- 4 5 - 9 10 - 15 Mais de 16 

Norte 964875 97% 16187 1,6% 5762 0,5% 3036 0,3% 

Minho-Lima 97064 98% 8890 0,9% 281 0,3% 123 0,1% 

Caminha 6955 96% 254 3,5% 55 0,7% 6 0,08% 

Vila Nova de Cerveira 4385 99% 37 0,8% 1 0,02% - - 

Os Alojamentos Familiares existentes na região, sub-regiões e concelhos são 

maioritariamente para residência habitual e do tipo clássicos, verificando este 

indicador percentagens acima dos 60% e 99% respectivamente. No entanto, a 

existência de barracas é ainda uma realidade, ainda que com muito baixa 

expressão (percentagens inferiores a 0,5%). Das 1 747 barracas contabilizadas na 

região Norte, 136 pertencem a Minho-Lima, 10 em Caminha e 7 em Vila Nova de 

Cerveira. Estes indicadores estão descritos nos quadros que se seguem. 

 

Quadro 4.74 - Alojamentos Familiares, segundo o Tipo de Alojamento, na Região, 

Sub-regiões e Respectivos Concelhos, em 2001 (INE) 

 Total Clássicos Barracas Outros 

Norte 1613781 1611843 99% 1747 0,1% 4939 0,3% 

Minho-Lima 133420 133277 99% 136 0,1% 256 0,2% 

Caminha 12068 12053 99% 10 0,08% 32 0,3% 

Vila Nova de Cerveira 5114 5108 99% 7 0,1% 33 0,64% 

 

Quadro 4.75 - Alojamentos Familiares, segundo a forma de ocupação, na Região, 

Sub-regiões e Respectivos Concelhos, em 2001 (INE) 

 
Ocupados para 

residência habitual 

Ocupados para 

uso sazonal ou 

secundário 

Vagos 

Norte 1188751 74% 255800 16% 167292 10% 

Minho-Lima 82460 62% 39137 29% 11680 9% 

Caminha 5659 47% 5662 47% 732 6% 

Vila Nova de Cerveira 3055 60% 63 1% - - 
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Para além dos números de edifícios e alojamentos, a qualidade habitacional de uma 

dada população passa também pelo acesso a saneamento, água canalizada, 

electricidade e recolha de resíduos sólidos, entre outros. 

Os censos de 2001, apresentam o número de edifícios servidos com a recolha de 

resíduos sólidos e os alojamentos familiares de residência habitual que contam com 

algumas infra-estruturas básicas, tais como o fornecimento de água, electricidade e 

esgotos. Os quadros a seguir disponibilizados apresentam os dados referentes à 

região,  sub-região e respectivos concelhos afectos ao projecto.  

Da sua leitura constata-se que na região e sub-regiões a maioria dos edifícios conta 

com a recolha dos resíduos sólidos, sendo que na região a percentagem de edifícios 

conta os 89% e na sub-região se registam valores ligeiramente inferior (84,3%). 

 

Quadro 4.76 - Alojamentos Familiares de Residência Habitual, segundo a Existência 

de Infra-estruturas Básicas e Edifícios, segundo a Existência de  Recolha de 

Resíduos Sólidos, na região Norte (INE – 2001) 

 Norte 

N.º Total Edifícios 1100329 

Edifícios c/ Recolha Resíduos Sólidos 982022 89% 

Edifícios s/ Recolha Resíduos Sólidos 118307 10,7% 

N.º Total Aloj. Fam. Res. Habitual 1188751 

Alojamentos c/ Electricidade 1184553 99,6% 

Alojamentos s/ Electricidade 4198 0,4% 

Alojamentos c/ Água 1166458 98,1% 

Alojamentos s/ Água 22293 1,9% 

Alojamentos c/ Esgotos 1159625 97,5% 

Alojamentos s/ Esgotos 29126 2,5% 
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Quadro 4.77 - Alojamentos Familiares de Residência Habitual, segundo a Existência 

de Infra-estruturas Básicas e Edifícios, e Edifícios segundo a Existência de  Recolha 

de Resíduos Sólidos, na Sub-região Minho-Lima e nos Concelhos de Caminha e Vila 

Nova de Cerveira (INE – 2001) 

 Minho Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

N.º Total Edifícios 108587 8047 4646 

C/ Recolha Resíduos Sólidos 91559 84,3% 7488 93% 4622 99,4% 

S/ Recolha Resíduos Sólidos 177028 15,7% 559 7% 24 6% 

N.º Total Alojam. Familiares Residência 

Habitual 
82460 5659 3055 

C/ Electricidade 81808 99,2% 5637 99,6% 3038 99,4% 

S/ Electricidade 658 0,8% 22 0,4% 17 0,6% 

C/ Água 80046 97% 5627 99,4% 3014 98,6% 

S/ Água 2414 3% 32 0,6% 24 1,4% 

C/ Esgotos 79096 95,9% 5588 98,7% 2976 97,4% 

S/ Esgotos 3364 4,1% 71 1,3% 79 2,6% 

No que se refere aos concelhos, todos eles registam também a recolha de resíduos 

sólidos em mais de 90% dos edifícios, verificando-se uma superioridade, neste 

indicador, relativamente à sub-região.  

Assim, em Caminha e Vila Nova de Cerveira regista-se recolha de resíduos sólidos 

em maior percentagem de edifícios do que a registada pela sub-região: 93% e 

99,4% respectivamente.  

Quanto à percentagem de alojamentos familiares de residência habitual que contam 

com as infra-estruturas básicas, no que respeita a abastecimento de água e 

saneamento, os valores percentuais para os alojamentos familiares de residência 

habitual cotam todos acima dos 97%. A região norte contabiliza 98,1% de 

alojamentos com abastecimento de água e 97,5% de alojamentos com ligação à 

rede de esgotos. Comparativamente a esta, a sub-região Minho-Lima apresenta 

para estes índices valores semelhantes (embora um pouco inferiores no que se 

refere à ligação à rede de esgotos).  

Para finalizar, mais de 99% dos alojamentos possuem electricidade, tanto no que 

respeita a região, sub-região e concelhos.  
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Em termos de consumo de energia, os dados apresentados nos quadros seguintes, 

permitem-nos concluir que em 2000 a sub-região Minho-Lima tinha 4862 

consumidores industriais que representavam 6,7% dos consumidores industriais da 

região norte. No que se refere a concelhos, do número total de consumidores 

industriais de electricidade em Minho-Lima, 8% encontravam-se presentes em 

Caminha e 5,5% em Vila Nova de Cerveira.  

Em termos dos consumidores individuais, Minho-Lima tinha 8,2% dos consumidores 

da região. À escala concelhia, Caminha contava com 9% dos consumidores 

domésticos da sub-região sendo que Vila Nova de Cerveira contava com 3,8% 

deste total. 

 

Quadro 4.78 - Consumo de Energia na região Norte (INE – 2000) 

Norte 

Consumos de Energia (1000 KW/h)  

     Total 12737500 

     Doméstico 3673560 

     Industrial 5749669 

Consumidores de Electricidade (EDP)  (n.º)  

     Doméstico 1435654 

     Industrial 71932 

Consumo Electricidade p/ Consumidor (milhares)  

     Doméstico 2,6 

     Industrial 79,9 

 

Quadro 4.79 - Consumo de Energia, na Sub-região Minho - Lima e nos Concelhos 

de Caminha e Vila Nova de Cerveira (INE – 2000) 

 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Consumos de Energia (1000 KW/h) (INE – 2000) 

     Total 707752 39323 33001 

     Doméstico 199200 17983 7372 

     Industrial 318492 5042 15245 

Consumidores de Electricidade (EDP)  (n.º) (INE – 2000) 

     Doméstico 118984 10777 4609 

     Industrial 4862 392 272 
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 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Consumo Electricidade p/ Consumidor (milhares) 

     Doméstico 199200 17983 7372 

     Industrial 318492 5042 15245 

Um último indicador referente à qualidade de vida da população, é indicado pelo 

Índice per Capita do Poder de Compra (Portugal = 100). Segundo dados do INE, de 

2002, a sub-região Minho-Lima (64,68) apresentava valores inferiores à região 

norte (85,58). Em termos concelhios, Caminha (77,09) atingia valores mais 

elevados do que Vila Nova de Cerveira (60,04).  

 

ESTRUTURA ECONÓMICA E SÓCIO-PRODUTIVA 

Segundo o INE, os dados recolhidos em 2001, apontam para uma População 

Empregada de 1656103 na região Norte das quais 4,7% trabalha nos sectores 

classificados como CAE 0, 45,7% nos sectores classificados como CAE 1-4 e 49,4% 

nos sectores classificados como CAE 5-9. 

Os resultados definitivos de 2001 apontam para a região norte, uma taxa de 

desemprego de 6,7%. Em 2001, o número de indivíduos com actividade económica 

e desempregados é de 1656103 na região norte. Finalmente a taxa de actividade é 

de 48,1, sendo superior aquela de 1991. 

Os dois quadros seguintes traduzem a posição da população face ao 

emprego/desemprego na região Norte, sub-regiões e respectivos concelhos afectos 

ao projecto, no ano de 2001, segundo o INE. 
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Quadro 4.80 - Indicadores sobre a População face ao Emprego, na região Norte, em 

2001 (INE) 

Norte 

Taxa de Actividade  

   Total 48,1 

   Homens 55,4 

   Mulheres 41,4 

Taxa de Desemprego 

   Total 6,7 

   Homens 5,2 

   Mulheres 8,6 

Pop. Activa Empregada 

   CAE 0 78726    

   CAE 1-4 758079 

   CAE 5-9 819298 

População C/ Activ. Económica 

   Empregada 1656103 

   Desempregada 118912 

 

Quadro 4.81 - Indicadores sobre a População face ao Emprego, na Sub-região 

Minho-Lima e nos Concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, em 2001 (INE) 

 Minho-Lima Caminha Vila Nova de Cerveira

Taxa de Actividade 

   Total 41,6 41,3 41,1 

   Homens 50,1 50,6 49,4 

   Mulheres 34,1 33,3 33,6 

Taxa de Desemprego 

   Total 6,8 7,7 6,3 

   Homens 4,9 5,4 5,9 

   Mulheres 9,2 10,7 6,8 

Pop. Activa Empregada 

   CAE 0 9230 486 223 

   CAE 1-4 48273 2220 1456 

   CAE 5-9 25778 2040 933 

População C/ Activ. Económica 

   Empregada 104010 7048 3637 

   Desempregada 7037 546 229 
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Os dados demonstram que em 2001 a razão de população desempregada por 

população activa empregada era inferior na sub-região (6,7) relativamente à região 

(7,1). Ao nível concelhio, em Caminha (7,7) esta era superior do que em Vila Nova 

de Cerveira (6,2). 

A taxa de actividade era inferior na sub-região do que na região. Dentro da sub-

região, os concelhos atingem valores muito semelhantes (cerca de 41%). De 

salientar que, em todas as categorias (região, sub-regiões e concelhos) a taxa de 

actividade para os homens é superior à apresentada para as mulheres, situando-se 

a primeira na casa dos 50 e a segunda na casa dos 30 (excepto a nível regional em 

que a taxa de actividade das mulheres é cerca de 40%).  

A taxa de desemprego é semelhante a nível regional e sub-regional. Ao nível 

concelhio, verifica-se uma discrepância, sendo o valor superior em Caminha (7,7) e 

inferior em Vila Nova de Cerveira (6,3).Inversamente à taxa de actividade, a taxa 

de desemprego assumiam valores mais elevados para a população feminina do que 

para a masculina. 

Existe um grande número da população activa empregada na sub-região e nos 

concelhos dos sectores de actividade classificados como CAE 1-4 (actividades de 

sector secundário), em contraste com a região, em que há uma supremacia, em 

conjunto, das actividades classificadas como CAE 1-4 e 5-9 (actividades de sector 

secundário secundário). 

Finalmente, a análise do número de sociedades sediadas na região e sub-regiões 

permite aferir que as sociedades sediadas na região Norte apostam fortemente no 

sector terciário, assim como a sub-região e os concelhos em análise (à volta dos 

60% do total das sociedades sediadas).  
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Quadro 4.82 - Sociedades Sediadas, segundo o Sector de Actividade (%), na 

Região, Sub-regiões e Concelhos afectos ao Projecto, em 2000 (INE) 

 Sociedades 

Sediadas 

Sector 

Primário  

Sector 

Secundário 

Sector 

Terciário 

Norte 78571 1,8 32,6 65,4 

   Minho-Lima 3700 4,1 30,4 65,4 

    Caminha 330 0,9 26,1 73 

     Vila Nova de 

Cerveira 
179 4,5 34,1 60,9 

A percentagem de sociedades sediadas no concelho de Vila Nova de Cerveira que 

integram o sector primário é semelhante ao valor sub-regional, sendo estes 

resultados superiores quer ao valor regional, quer ao valor obtido no concelho de 

Caminha.   

No que respeita a percentagens de sociedades sediadas nos concelhos que 

integram o sector secundário, a sub-região e os concelhos apresentam valores 

semelhantes (cerca de 30%), sendo o menor valor registado no concelho de 

Caminha (26,2%).  

Relativamente à actividade agrícola, em 1989, verificava-se que 36,7% da área 

total da região era utilizada como superfície agrícola, sendo que a média do 

tamanho das explorações agrícolas era de 36,7,há.   

Relativamente à sub-região Minho-Lima, verificava-se uma utilização de 39,3% da 

sua área total para fins agrícolas, tendo as explorações, em média, 3ha. No que se 

refere aos concelhos, verificam-se semelhanças quer na percentagem de superfície 

agrícola utilizada da área total (cerca de 30%), quer na dimensão das explorações 

agrícolas existentes (3,6 ha).   

 

Quadro 4.83 - Explorações Agrícolas, na Região norte, em 1989 (CCRN) 

 Norte 

Superfície agrícola utilizada/Explorações agrícolas (ha) 4,1 

Superfície Agrícola Utilizada/Área total (%)   36,7 
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Quadro 4.84 - Explorações Agrícolas, na sub-região Minho-Lima e nos Concelhos de 

Caminha e Vila Nova de Cerveira, em 1989 (CCRN ) 

 Minho-Lima Caminha Vila Nova de 

Cerveira 

Superfície agrícola utilizada/Explorações agrícolas (ha) 3 3,6 3,6 

Superfície Agrícola Utilizada/Área total (%)   39,3 30,1 33,6 

Quanto à Indústria, verificava-se, no total um volume de vendas de 3 054 813 (em 

milhares de contos) ao nível regional. Deste, a maior percentagem referia-se à 

Indústria Têxtil/Indústria de Couro e Produtos de Couro. No que se refere ao 

comércio, verificou-se um volume de vendas de 24994 (milhares de contos) sendo 

que o maior valor atingido ao nível dos estabelecimentos comerciais retalhistas.  

Ao nível sub-regional, verificou-se um volume de vendas relativo às industrias no  

total de 90712 (2,9% do total regional). A predominância dentro deste sector 

verificou-se para a Indústria de pasta de papel, cartão e afins. Relativamente ao 

comércio, verificou-se um volume de vendas total de 1.844, sendo que este valor 

se deve de forma predominante, também como a nível regional, aos 

estabelecimentos retalhistas.  

Ao nível concelhio, verifica-se que em Caminha o sector industrial com maior peso 

no volume total de vendas (4 021 milhares de contos) é  a Indústria Alimentar, 

bebidas e tabaco. Por seu lado, em Vila Nova de Cerveira, do volume total de 

vendas a nível industrial (3400 milhares de contos) o destaque vai para Fabrico de 

veículos automóveis, reboques e semi-reboques.   

Ao nível comercial, do total de vendas em Caminha (152 milhares de contos), os 

estabelecimentos comerciais grossistas e os classificados como “de outro tipo” são 

aqueles que mais contribuem. Por sua vez, em Vila Nova de Cerveira, são os 

estabelecimentos comerciais retalhistas a contribuir de forma significativa para o 

volume total de vendas comercial (52 milhares de contos).  
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Quadro 4.85 – Volume de Vendas das Empresas segundo a CAE-REV2 (%), na 

Região Norte, em 1996 (CCRN) 

 Norte 

Ind. Alimentar, Bebidas e Tabaco 12,9 

Ind. Têxtil/ Ind. Couro e Produtos de Couro 42,6 

Ind. Madeira, Cortiça, suas Obras/ Ind.Transformadora 10,3 

Ind. Pasta Papel, Cartão e Afins 4,3 

Fabrico Coque, prod. Petrolíferos refinados e produtos químicos 3,2 

Fabrico Borracha e matérias Plásticas 2,8 

Fabrico Outros Prod. Minerais não Metálicos 2,8 

Fabrico máquinas de escritório e de equipamento para 

tratamento da informação, máquinas e aparelhos eléctricos, 

n.e., equipamentos e aparelhos de rádio, tv e de comunicação, 

aparelhos médico-cirúrgicos, óptica relojaria  

6,6 

Fabrico de veículos automóveis, reboques e semi-reboques 3 

Fabrico de máquinas e equipamentos 3,9 

Indústria metalúrgica Base e prod. Metálicos 7,0 

Outros estabelecimentos comerciais 17,4 

Estabelecimentos comerciais grossistas 27,1 

Estabelecimentos comerciais retalhistas 55,5 

 

Quadro 4.86 - Volume de Vendas das Empresas segundo a CAE-REV2 (%), na Sub-

região e concelhos, em 1996 (CCRN) 

 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Ind. Alimentar, Bebidas e Tabaco 13,3 59,8 12,4 

Ind. Têxtil/ Ind. Couro e Produtos de Couro 14,2 24,1 12,8 

Ind. Madeira, Cortiça, suas Obras/ Ind.Transformadora 10,2 4,9 18,3 

Ind. Pasta Papel, Cartão e Afins 23,6 1,4 0,0 

Fabrico Coque, prod. Petrolíferos refinados e produtos 

químicos 

1,6 2,7 4,6 

Fabrico Borracha e matérias Plásticas 1,6 0,0 3,8 

Fabrico Outros Prod. Minerais não Metálicos 7,3 2,2 9,3 

Fabrico máquinas de escritório e de equipamento para 

tratamento da informação, máquinas e aparelhos eléctricos, 

n.e., equipamentos e aparelhos de rádio, tv e de 

comunicação, aparelhos médico-cirúrgicos, óptica relojaria 

1,1 0,6 0,0 

Fabrico de veículos automóveis, reboques e semi-reboques 1,2 0,0 33,3 

Fabrico de máquinas e equipamentos 8,8 0,0 0,0 
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 Minho-Lima Caminha 
Vila Nova de 

Cerveira 

Indústria metalúrgica Base e prod. Metálicos 5,9 4,2 5,7 

Outros estabelecimentos comerciais 18,5 11,8 9,6 

Estabelecimentos comerciais grossistas 14,8 11,2 25 

Estabelecimentos comerciais retalhistas 66,7 77 65,4 

Quanto ao Comércio Internacional, o próximo quadro, apresenta os valores 

transaccionados referentes à região, sub-região e respectivos concelhos afectos ao 

projecto, tanto ao nível intracomunitário como ao nível extracomunitário.  

Como se pode observar, em 2001 a sub-região registava ao nível intracomunitário 

valores mais elevados de expedição do que de chegada. O mesmo se passava em 

termos extracomunitários, em que os valores da exportação superavam largamente 

os da importação.  

Ao nível concelhio, de um modo geral, no caso intracomunitário, os valores de 

expedição são semelhantes aos de chegada, no caso de Caminha e superiores no 

caso de Vila Nova de Cerveira. Por sua vez, ao nível extracomunitário, os valores da 

exportação são superiores aos de importação nos dois concelhos.   

 

Quadro 4.87 -  Comércio Internacional Declarado por Sede de Operadores,  na 

região, sub-regiões e respectivos concelhos afectos ao projecto, em 2001 (INE) 

Intracomunitário 

(INE – 2001) 

(103) 

Extracomunitário 

(INE - 2001) 

(103) 

 

Expedição Chegada Exportação Importação 

Norte 9316990 8548303 2159525 2205481 

Minho-Lima 500841 348813 63221 36345 

Caminha 13235 13821 433 - 

Vila Nova de 

Cerveira 
120740 79560 1679 451 

Em 2001 a região norte apresentou ao nível extracomunitário um saldo negativo de 

45956 (milhares de euros). Pelo contrário, a sub-região Minho-Lima apresentava 
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um saldo positivo de 26876 milhares de euros, assim como o concelho de Caminha 

(433 milhares de euros) e da Vila Nova de Cerveira (1228 milhares de euros).  

Como atrás se verificou, em termos de percentagens de sociedades sediadas, o 

Sector Terciário é o dominante, tanto na região como na sub-região e respectivos 

concelhos em análise. Incluídos no sector terciário encontram-se os serviços 

fornecidos pelos sectores hoteleiro e os bancário.  

O quadro que se segue, apresenta os indicadores referentes aos estabelecimentos 

hoteleiros da região, sub-região e respectivos concelhos. Como se pode constatar, 

em 2000 a região norte incorporava 393 estabelecimentos hoteleiros, 46 dos quais 

localizados em Minho-Lima. Dentro destes, 8 pertenciam a Caminha e 2 a Vila Nova 

de Cerveira.  

 

Quadro 4.88 - Total de Estabelecimentos Hoteleiros, Capacidade de Alojamento, 

Dormidas, Estada Média por Hóspede e Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos 

Hoteleiros (INE – 2000; CCRN - 1996), na região, sub-regiões e respectivos afectos 

ao projecto. 

 Total  

Estabelec. 

Hoteleiros 

Capacidade 

Alojamento 

(camas) (1) 

Dormidas 

(noites) 

(CCRN – 

1996) 

Estada Média 

Hóspede 

(noites) 

Taxa 

Ocupação 

(%)(1) 

Norte 393 28827 2546673 1,8 29,2 

Minho-Lima 46 2706 231890 1,8 22,4 

Caminha 8 482 - 3,4 24,2 

Vila Nova de 

Cerveira 
2 116 - 1,7 38 

Nota: (1)  Os dados apresentados apenas abrangem os estabelecimentos classificados na Direcção Geral 
do Turismo. 

Em 2000, a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros da região norte foi 

de 29,2%, sendo que para a sub-região de Minho-Lima foi de 22,4%. A estadia 

média por hóspede era, nos dois casos de 1,8 noites.  

Em Caminha, os 8 estabelecimentos hoteleiros existentes tinham uma capacidade 

de alojamento de 482 camas. No caso de Vila Nova de Cerveira, os 2 

estabelecimentos existentes tinham uma capacidade de alojamento de 116. 
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O Sistema Bancário assume também um papel importante no sector terciário. Das 

1582 agências bancárias existentes na região, a sub-região Minho-Lima retia 105 

das mesmas sendo que, de entre estas, 8 pertenciam a Caminha e 3 a Vila Nova de 

Cerveira. Em termos do volume de transacção, verifica-se que, em todos os níveis 

de categorização, os depósitos realizados são superiores ao crédito concedido.   

 

Quadro 4.89 - Número,  Depósitos Realizados e Créditos Concedidos por Bancos, 

Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícolas Comuns,  e Crédito Hipotecário 

Concedido a Particulares (milhares de euros), na região, sub-região e respectivos 

concelhos afectos ao projecto, em 2000 (INE) 

 

Número Bancos e 

caixas económicas
(1) 

Depósitos 

Realizados  

Crédito 

Concedido 

Crédito 

Hipotecário 

A Particulares 

Norte 1582 30446992 29928816 3921554 

Minho-Lima 105 2464311 1087989 153054,6 

Caminha 8 159278 74192 12113,1 

Vila Nova de 

Cerveira 
3 72651 25263 4166,4 

Notas: (1)  Exclui o Banco de Portugal e a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo. 
                  

 

MODOS DE VIDA E IDENTIDADES TERRITORIAIS 

A região Norte está inevitavelmente ligada à formação de Portugal desde a criação 

do Condado Portucalense.  

Esta região incorpora-se no conjunto geográfico Norte Atlântico onde em termos 

históricos dominam o pinheiro bravo, a pequena rega, o gado bovino, a pequena 

propriedade, os campos de milho, o povoamento disseminado e as fortes 

densidades de população (Machado e França, 1984). 

Em 1998 na região norte existiam 430 Bibliotecas de entre as quais 278 escolares; 

168 emissores de Radiodifusão sonora e 134 de Radiodifusão visual. O número de 
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publicações periódicas era de 368, sendo que a tiragem anual das publicações 

diárias ascendiam a 86275422. Os 64 museus registaram 673742 visitantes (INE). 

Quer a região, quer a Sub-região são ainda ricas em Festividades e Romarias, 

geralmente de cariz católico dedicadas a Santos. 

Tanto Caminha como Vila Nova de Cerveira foram criadas por D. Dinis. Vila Nova de 

Cerveira foi criada em 1321 pelo Rei que lhe concederia foral de Vila desde que 

houvessem 100 moradores para a edificar. A Caminha o foral foi concedido 

anteriormente, no ano de 1284. 

Em Caminha encontram-se, no entanto, vestígios anteriores a esta data. Esses 

vestígios remontam a civilizações proto e pré-históricas, ao megalítico e aos 

castros, à cultura pré-céltica e à romanização. 

A estreita relação com o mar remonta à Idade Média em que se edificou um núcleo 

de construção naval e navegação de cabotagem com o objectivo de combate à 

pirataria moura.  

Relativamente a monumentos históricos ou locais de valor cultural, de acordo com 

as freguesias mais afectas aos traçados, há que destacar no concelho de Caminha o 

Centro Histórico, o Chafariz da Praça Municipal, a Igreja Matriz, a Torre do Relógio, 

a Casa das Pitas, a Capela dos Mareantes e as muralhas de Santo António na 

Freguesia de Caminha; a Casa da Torre, a Casa da Anta, o Cruzeiro da 

Independência e Lage das Fogaças (gravuras rupestres) em Lanhelas e a Ponte 

Românica em Vilar de Mouros. 

Na freguesia do Sopo destaque para o Cruzeiro da Senhora da Piedade. 

Das 31 Bibliotecas existentes na sub-região 3 estão localizadas no concelho de 

Caminha e 2 no concelho de Vila Nova de Cerveira. 

No que se refere a festividades e romarias destaque em Caminha para as 

festividades em honra de Santa Rita de Cássia de 11 a 13 de Agosto e a festa da 

Confraria dos Mareantes também em Caminha e no mês de Agosto. 
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Em Vila Nova de Cerveira as Bienais de Arte assumem uma referência Nacional no 

campo das Artes Plásticas e, especificamente na freguesia do Sopo referencia-se a 

Festa em honra de S. Tiago. 

 

4.8.3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRECTA DO PROJECTO 
(FREGUESIAS) 

O projecto irá afectar directamente algumas das freguesias dos Concelhos já aqui 

retratados. O quadro que se segue, apresenta essas mesmas freguesias, situando-

as no concelho a que cada uma pertence. No quadro é também indicada a área 

total, para que se possa ter uma visão das diferentes dimensões de cada uma, que 

se pode situar entre os 5,2 Km2 (Calvaria de Cima) e os 14,8 Km2 (São Mamede). 

 

Quadro 4.90 - Área Total, Sub-região e Concelho das Freguesia da Área de 

Influência Directa do Projecto em 2001 (INE).  

Freguesia Concelho 
Área Total 

(Km2) 

Lanhelas Caminha 5,2 

Vilar de Mouros Caminha 10,4 

Gondarém Vila Nova de Cerveira 6,9 

Sopo Vila Nova de Cerveira 14,8 

 

DINÂMICA E COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA 

No que respeita às variações na população residente de cada freguesia, os maiores 

incrementos da população residente surgem em Vilar de Mouros e Gondarém. 

Relativamente às outras duas freguesias, verifica-se uma variação negativa, sendo 

o caso mais extremo o de Sopo. Estes resultados são visíveis no quadro que se 

segue.  
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Quadro 4.91 - População Residente, por Freguesia, nos anos 1991 e 2001 (INE). 

 1991 2001 Variação (%) Densidade (2001)

Lanhelas 1190 1080 - 9,2 207,7 

Vilar de Mouros 812 819 0,9 78,6 

Gondarém 988 991 0,3 143,4 

Sopo 680 576 - 15,3 38,9 

 

Quadro 4.92  -  Estrutura Etária da População, por Freguesia, nos anos 1991 e 

2001 (INE) 

 1991 2001 

 0-14 15-24 25-64 ≥≥≥≥ 65 0-14 15-24 25-64 ≥≥≥≥ 65 

Lanhelas 227 

(19%) 

158 

(13,2%) 

565 

(47,4%) 

215 

(18%) 

154 

(14,2%) 

143 

(13,2%) 

567 

(52,5%) 

216 

(20%) 

Vilar de Mouros 158 

(19,4%) 

123 

(15,1%) 

367 

(45,1%) 

164 

(20,1%) 

119 

(14,6%) 

105 

(12,9%) 

  401 

(49,3%) 

194 

(23,8%)

Gondarém 218 

(22%) 

168 

(17%) 

430 

(43,5%) 

172 

(17,4%) 

157 

(15,8%) 

147 

(14,8%) 

526 

(53%) 

161 

(16,2%)

Sopo 102 

(15%) 

120 

(17,6%) 

304 

(44,7%) 

154 

(22,6%) 

72 

(12,5%) 

60  

(20%) 

277 

(48%) 

167 

(28,9%)

Apesar de não se encontrarem dados referentes às Taxas de Natalidade, 

Mortalidade ou Índice de Envelhecimento, por freguesia, o quadro acima permite 

tirar algumas ilações sobre estes indicadores. Verifica-se um envelhecimento da 

população em que se assiste a um aumento da população da faixa etária com mais 

de 65 anos e a uma diminuição na faixa etária dos 0-14 anos. Relativamente aos 

outros sectores não se verifica um padrão de diferenças significativo. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS/ EQUIPAMENTOS 

Dados do INE, de 2001, apresentam as Taxas de Analfabetismo por freguesia, 

valores que se podem visualizar no quadro que se segue, e de onde se pode 

verificar que a freguesia de Sopo apresentava, neste mesmo ano, uma taxa de 

analfabetismo bastante elevada que ultrapassava os 13%. Com taxa ligeiramente 

mais baixa (três pontos percentuais), encontramos as freguesias de Vilar de Mouros 
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e Gondarém, com valores próximos dos 10%. Bastante inferior, está a freguesia de 

Lanhelas, com uma taxa de analfabetismo de somente 3,8%.   

 

Quadro 4.93 -  Taxas de Analfabetismo, por Freguesia, em 2001 (INE) 

Taxa de Analfabetismo (%) 

Lanhelas 3,8 

Vilar de Mouros 10,4 

Gondarém 10,1 

Sopo 13 

Os quadros seguintes, referente ao ano de 2001, apresentam dados relativos à 

escolaridade da população residente nas freguesias directamente afectadas pelo 

projecto.  

 

Quadro 4.94 - População Residente, Segundo o Nível de Ensino Atingido por 

Freguesia (INE – 2001) 

 Nenhum 1.º Ciclo 
2.º 

Ciclo 

3.º 

Ciclo 
Secund. Médio Super. 

Lanhelas 
94 

(8%) 

443 

(41%) 

155 

(14,3%)

125 

(11,5%)

146 

(13,5%) 

6 

(0,5%) 

111 

(10,2%) 

Vilar de Mouros 

138 

(16,8%) 

368 

(44,9%) 

104 

(12,6%)

 

76 

(9,2%) 

68 

(8,3%) 

10 

(1,2%) 

55 

(6,7%) 

Gondarém 
137 

(13,8%) 

403 

(40,6%) 

154 

(15,5%)

120 

(12,1%)

104 

(10,4%) 

- 

 

73 

(7,3%) 

Sopo 
77 

(13,3%) 

315 

(54,6%) 

81 

(14%) 

51 

(8,8%) 

33 

(5,7%) 

4 

(0,5%) 

15 

(2,6%) 

Tal como verificado para a região, sub-região e concelhos, também ao nível das 

freguesias se verifica que a maior parte da população residente atingiu apenas o 

primeiro ciclo. Relativamente aos restantes níveis, verifica-se que o número é 

inferior no caso ensino médio (percentagens inferiores a 2%) e no ensino superior 

(inferiores a 11%). De salientar que o número de residentes com o 1º ciclo é 

representativo, atingindo, no caso de Sopo, valores próximos dos 54%. 
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Relativamente à saúde, através de dados de 1998 e 2001, do INE, constatamos 

que das 4 freguesias directamente afectadas pelo projecto, apenas Sopo não conta 

com um Centro de Saúde e nenhuma tem farmácia. Relativamente aos 

equipamentos de segurança social, verifica-se que nenhuma das freguesias tem 

centro de dia. A realidade de cada freguesia pode ser analisada através do quadro a 

seguir apresentado. 

 

Quadro 4.95 – Centros de Saúde e Farmácia (E – Existe, NE – Não Existe), por 

Freguesia, (INE – 1994 e 2001) 

 Centro Saúde 

(1998) 

Farmácia 

(2001) 

Lanhelas NE NE 

Vilar de Mouros NE NE 

Gondarém NE NE 

Sopo E NE 

 

Quadro 4.96 -  Centro de Dia, segundo a Existência (E – Existe, NE – Não Existe), 

por Freguesia, (INE – 1994 e 2001) 

 Centro Dia 

(2001) 

Lanhelas NE 

Vilar de Mouros NE 

Gondarém NE 

Sopo NE 

 

HABITAÇÃO  

No que respeita à habitação, encontramos alojamentos sobretudo do tipo clássico, 

nas freguesias aqui retratadas, sendo que a maioria das freguesias não encontram 

em si alojamentos do tipo barracas e as que encontram são em muito pequeno 

número, nomeadamente, 1 ou 2 barracas, como se pode ver no quadro seguinte.  
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Quadro 4.97 - Alojamentos Familiares, segundo o Tipo de Alojamento, por 

Freguesia, em 2001 (INE) 

 Total Clássicos Barracas Outros 

Lanhelas 487 485 1 1 

Vilar de Mouros 475 463 2 10 

Gondarém 583 579 1 3 

Sopo 382 382 - - 

Apesar de mais de metade dos alojamentos familiares se destinarem a uma 

ocupação do tipo residência habitual, é considerável o número de alojamentos com 

ocupações do tipo sazonal ou secundário (representando entre 20 a 25,3%).  

Saliente-se ainda o facto de que é em Sopo que existe um maior número de 

alojamentos vagos. Os dados referentes a cada freguesia encontram-se no próximo 

quadro. 

 

Quadro 4.98 - Alojamentos Familiares, segundo a Forma de Ocupação, por 

Freguesia, em 2001 (INE) 

 Residência Habitual Uso Sazonal ou 

Secundário 

Vagos 

Lanhelas 349 (76%) 101 (20%) 37 (7%) 

Vilar de Mouros  275 (57%)         168 (35,3%) 32 (6,7%) 

Gondarém 329 (56,4%) 202 (34,6%) 52 (8,9%) 

Sopo 207 (54,1%) 122 (31,9%) 53 (13,8%) 

Apresentam-se de seguida os alojamentos familiares de residência habitual, 

segundo as suas condições, no que respeita a infra-estruturas básicas, por 

freguesia. Podemos constatar que apesar de algumas deficiências a maioria ou, em 

alguns casos, a totalidade dos alojamentos, usufruem de infra-estruturas básicas. 
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Quadro 4.99 - Alojamentos Familiares de Residência Habitual, segundo a Existência 

de Infraestruturas Básicas e Edifícios, segundo a Existência de  Recolha de Resíduos 

Sólidos, nas freguesias (INE – 2001) 

 Lanhelas 
Vilar de 

Mouros 
Gondarém Sopo 

N.º Total Edifícios              463 452 544 377 

C/ Recolha Resíduos Sólidos 463 100% 452 100% 537 98,7% 377 100%

S/ Recolha Resíduos Sólidos - 0% - 0% 7 1,3% - 0% 

N.º Total Alojam. Familiares 

Residência Habitual 
349 275 329 207 

C/ Electricidade 348 99,7% 272 98,9% 328 99,6% 205 99% 

S/ Electricidade 1 0,3% 3 1,1% 1 0,4% 2 1 

C/ Água 348 99,7% 272 98,9% 325 98,7% 204 98,5%

S/ Água 1 0,3% 3 1,1% 4 1,3% 3 1,5%

C/ Esgotos 346 99,1% 271 98,5% 327 99,3% 200 96,6%

S/ Esgotos 2 0,9% 4 1,5% 2 0,3% 7 3,4%

No que respeita a alojamentos familiares de residência habitual com electricidade 

todas as freguesias apresentam valores percentuais acima dos 98%.Do mesmo 

modo, mais de 98% dos edifícios das freguesias possuem Água e mais de 96% 

possuem esgotos. 

Para além destes valores referentes a cada freguesia, o quadro apresenta ainda o 

número de edifícios que contam com recolha de resíduos sólidos, de onde se pode 

concluir que esta surge em 100% dos casos.  

Podemos acrescentar ainda que apenas Lanhelas conta com um posto de correio.  

 

ESTRUTURAÇÃO ECONÓMICA E SÓCIO-PRODUTIVA 

No que respeita á estruturação económica e sócio-produtiva, são muito poucos os 

dados referentes às freguesias. Podemos, no entanto, apresentar a Taxa de 

Actividade, do ano 2001, onde se verifica que todas as freguesias atingem valores 

superiores a 40%, sendo a freguesia de Gondarém aquela com maior taxa de 

actividade (44,3%).  Relativamente à Taxa de Desemprego, verifica-se que se situa 

abaixo entre 4,5-7,5 em todas as freguesias em causa. De um modo geral, verifica-
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se que o número de pessoas empregadas excede de forma abrangente o número 

de pessoas desempregadas em qualquer destas freguesias.  

 

Quadro 4.100 - Taxa de Actividade, por Freguesia, em 2001 (INE) 

 Taxa de 

Actividade 

(%) 

Taxa de 

Desemprego 

(%) 

População 

Empregada 

(N.º) 

População 

Desempregada 

(N.º) 

Lanhelas 40,9 4,5 422 20 

Vilar de Mouros 41,5 6,8 317 23 

Gondarém 44,3 7,5 406 33 

Sopo 42,7 4,5 235 11 

Valores respeitantes a actividades agrícolas, apresentam a freguesia de Vilar de 

Mouros como a que possui maior superfície agrícola utilizada por exploração com 

79ha. Seguem-se Sopo e Gondarém, com valores iguais de 54ha. Por último surge 

Lanhelas com 26ha.  

 

Quadro 4.101 - SAU – Superfície Agrícola Utilizada por exploração, por Freguesia, 

em 1999 (INE) 

 SAU (Ha) 

Lanhelas 26 

Vilar de Mouros 79 

Gondarém 54 

Sopo 54 

Por fim, resta mencionar que, em 1998, segundo dados do INE, todas as freguesias 

aqui retratadas, contavam com a existência de um Minimercado. 

 

4.8.4. ANÁLISE PSICO-SOCIAL 

4.8.4.1. ALTERNATIVA B2 

A alternativa B2 tem início tendo a Este, paralela a si, a EN301, a Nordeste a 

povoação de France, e a Noroeste a povoação de Aveleira. 900m adiante do seu 
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início, esta alternativa encontra 3 habitações  rurais e algumas estruturas de apoio 

à agricultura (i.e., barracões em tijolo de dimensão reduzida) a 60 m do traçado. 

Entre o km 1+150 e 2+000 espera-se o nó de Vilar de Mouros, sendo que este se 

aproxima, entre os kms 1+500 e 2+000, entre os 250 e 100 m de um conjunto de 

15 habitações rurais, na maioria de dois andares e com jardins onde é possível 

encontrar vinhas e outras culturas de reduzida dimensão. Este aglomerado 

habitacional constitui a periferia Norte de Aveleira. Destaca-se ainda que no km 

1+300 a alternativa B2 sobrepõe-se à EM517, estrada que permite a ligação entre 

Vilar de Mouros e as povoação adjacentes e France, Sopo e Gondarém, esperando-

se reposição no mesmo local pelo viaduto situado entre os kms 1+200  1+450. 

(local 2) 

Entre o km 2+000 e 3+000 a alternativa B2 passa na encosta de um monte 

revestido por um eucaliptal. Ao longo destes 1000 m, a alternativa 1 aproxima-se a 

Sul da periferia Norte da povoação de Vilar de Mouros. Especificamente, entre os 

kms 2+600 e 2+900, existem 15 habitações rurais, algumas compostas por jardins 

com hortas privadas, que distam entre os 200 e 250 do traçado. (local 3) 

Adiante, entre o km 3+000 e o final da alternativa B2 no km 4+105, o traçado 

encontra a menos de 150 m, quer a Oeste quer a Este, um conjunto de construções 

diversas. (Local 5) 

Especificamente, do lado Oeste, no km 3+000 encontram-se um conjunto de 5 

habitações pertencentes à povoação de Vilar de Mouros a 120 m. Adiante, 150 m, 

existe um condomínio de dois andares constituído por 8 blocos geminados a 50 m 

do traçado. 50 m adiante, o traçado sobrepõe-se parcialmente a uma habitação de 

dois andares (fotografia 4.6), e dista a menos de 70 m de outras quatro habitações 

(de um, dois e três andares), do SnackBar O Encontro e de uma capela. Na zona 

descrita (i.e., entre os kms 3+000 e 3+300), do lado Este, encontra-se: no km 

3+100, a menos de 25 m, uma casa senhorial, constituída por um terreno de 

dimensões consideráveis, no qual existe uma construção central de dois andares, 

uma capela e uma casa de apoio; e, no km 3+200, duas habitações com jardim e 

pomares, sendo que a primeira, de um andar, é parcialmente sobreposta pelo 

traçado e a segunda, de dois andares, dista a menos de 25 m deste (fotografia 

4.5). A habitações do lado Este são ligadas ao CM1001 através de uma estrada de 
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terra estreita (i.e., não cabem dois carros) que é sobreposta pelo traçado sem 

reposição. (Local 5a) 

 

Fotografia 4.5–Habitações localizadas ao pk 3+200 

 

Fotografia 4.6 - Habitações localizadas ao pk 3+200 

Próximo do km 3+500 ocorre a sobreposição do CM1001, cuja reposição está 

prevista pela PS1 situada 90 m adiante. Nesta zona destaca-se ainda um conjunto 
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de 4 habitações situadas a Este do traçado (fotografia 4.7), ao longo do CM1001, 

em que a habitação mais próxima é parcialmente sobreposta (primeira plano da 

fotografia) e a habitação mais afastada dista a 70 m do traçado (último plano da 

fotografia). Na mesma zona mas do lado Oeste do traçado, existem duas estruturas 

industriais (fotografia 4.8). A primeira (primeiro plano na fotografia), constitui a 

MetaloCaminha e é parcialmente sobreposta pelo traçado. A segunda (segundo 

plano da fotografia) constitui a LenhelAuto e dista a 50 m do traçado e a 15 m da 

reposição do CM1001. (Local 5b) 

 

 

Fotografia 4.7 – Habitações localizadas ao pk 3+500 

 



                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha    Página IV.174 

 

Fotografia 4.8 – Estruturas industriais ao pk 3+500 

Adiante, do lado Oeste do traçado, no km 3+750 encontram-se a 150 m duas 

construções; a mais próxima do traçado consiste num armazém de aparência 

degradada, e imediatamente a seguir tem-se a Roca. Avançando 200 m, ainda do 

lado Oeste, a 10 m de uma estrutura pertencente à Transportes VBM (fotografia 

4.9), na qual constavam alguns pesados de laboração estacionados. Por detrás (no 

sentido Oeste) desta empresa encontram-se algumas habitações de 2 andares, a 

maioria (6 a 10) de construção recente e um conjunto de 3 ainda em construção, 

que distam a 110 m do traçado. Por fim, destaca-se a existência de uma habitação 

de 4 andares, situada a menos de 10 da via de ligação à EN13 (fotografia 4.10). 

Por detrás desta, existe ainda uma serrilharia a 50 m do traçado. Nesta zona mas 

do lado Estes destaca-se: no km 3+850 a existência de um condomínio fechado 

com moradias geminadas de 2 e 3 andares, com piscina, campo de ténis e garagem 

privativa que dista a 25 m do traçado (fotografia 4.11); ao longo da EN13, a menos 

de 100 m do nó de ligação, existe (fotografia 4.12) um armazém de matérias de 

construção (primeiro plano da fotografia), uma habitação de dois andares tendo no 

rés-do-chão a Cooperativa de Construção de Lenhense (segundo plano da 

fotografia), uma habitação de residência de dois andares (terceiro plano), e por fim 

o café O Frade (fotografia 4.13). Por fim, destaca-se, no km 3+950 a sobreposição 

do traçado e vias de ligação à EN13 sem reposição a uma estrada de alcatrão, sem 

passeios e em boas condições que permite o acesso às habitações paralelas à EN13 

que se estendem para Este e Oeste do Traçado. (Local 5c) 
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Fotografia 4.9 – Construções ao pk 3+750 

 

Fotografia 4.10 – Uma habitação na ligação à EN13 
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Fotografia 4.11 – Condomínio fechado ao pk 3+850 

 

 

Fotografia 4.12 – Armazém de materiais de construção uma habitação junto ao nó 

de ligação 
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Fotografia 4.13 – Um Café e habitações junto ao nó de ligação 

 

4.8.4.2. ALTERNATIVA 1 

A alternativa 1 é, ao longo dos primeiros 2000 m, muito semelhante à alternativa 

B2. Tem início tendo a Este, paralela a si, a EN301, a Nordeste a povoação de 

France, e a Noroeste a povoação de Aveleira. 900m adiante do seu início, esta 

alternativa encontra 3 habitações  rurais e algumas estruturas de apoio à 

agricultura (i.e., barracões em tijolo de dimensão reduzida) a 60 m do traçado. 

Entre o km 1+150 e 2+000 espera-se o nó de Vilar de Mouros, sendo que este se 

aproxima, entre os kms 1+500 e 2+000, entre os 250 e 150 m de um conjunto de 

15 habitações rurais, na maioria de dois andares e com jardins onde é possível 

encontrar vinhas e outras culturas de reduzida dimensão. Destaca-se ainda que no 

km 1+300 a alternativa B2 sobrepõe-se à EM517, estrada que permite a ligação 

entre Vilar de Mouros e as povoação adjacentes e France, Sopo e Gondarém, 

esperando-se reposição no mesmo local pelo viaduto situado entre os kms 1+200  

1+450. (local 2)  

Entre o km 2+000 e 3+000 o traçado passa ao longo de uma área onde 

predominam eucaliptos e algumas vinhas de reduzida dimensão. Nesta área existe 

apenas uma situação que importa destacar; no km 2+900 o traçado encontra, 

entre os 200 e 180 m de distância a Oeste, 3 habitações e uma pequena capela 
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pertencentes ao povoado da Boavista. Estas habitações encontram-se ao longo de 

uma estrada em condições razoáveis, estreita (i.e., em algumas zonas não cabem 

dois carros ligeiros), que permite o acesso ao CM1001 e EN13. (Local 4) 

Entre o km 3+000 e o final da alternativa 1, o traçado encontra muito próximo de 

si (a menos de 110 m), a Oeste a povoação de Lanhelas e, a Este, Gouvim. (Local 

6) 

Especificamente, ao longo de 1000 m, entre os kms 3+000 e 4+000, o traçado 

encontra a Oeste um conjunto de 10/15 habitações de um e dois andares, a 

maioria das quais com vinhas e pomares de reduzida dimensão. Uma destas 

habitações (km 3+400) encontra-se abandonada e fica situada num terreno baldio 

com entulhos. 2 destas habitações encontram-se ainda em construção. Para além 

das referidas habitações, destacam-se agora as situações mais problemáticas nesta 

zona; primeiro, no km 3+250, existem duas habitações com jardim a menos de 50 

m (por ordem de proximidade, fotografia 4.14 e 4.15); segundo, no km 3+850 

existe, a menos de 50 m, ao longo de 100 m, uma fábrica de pirotecnia – Gaspar 

Fernandes e Irmão, Lda (fotografia 4.16) – adiante da qual (no sentido Este) é 

possível identificar algumas construções de dimensão muito reduzida que consiste 

em estruturas de apoio agrícola. (Local 6a) 

 

Fotografia 4.14 – Armazém ao pk 3+250 
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Fotografia 4.15 - Duas habitações com jardim ao pk 3+250 

 

 

Fotografia 4.16 - Uma fábrica de pirotecnia – Gaspar Fernandes e Irmão, Lda ao pk 

3+250 
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A  partir do km 4+100 o traçado encontra a Noroeste e, a partir do nó com a EN13, 

a Nordeste algumas construções pertencentes a Gouvim. Especificamente, entre o 

km 4+200 e 4+300 tem-se a 20 m a Sermarco, uma indústria de serralharia 

náutica (fotografia 4.17), adiante da qual está uma estrutura (para habitação ou 

indústria) em construção. Entre os kms 4+300 e 4+500 existem 3 construções que 

distam a menos de 50 m do traçado (fotografia 4.18); existem uma habitação de 

três andares, sendo que parte desta serve de apoio a uma indústria, uma oficina de 

automóveis – Auto São Martinho – e uma habitação de dois andares nova 

(respectivamente, terceiro, segundo e primeiro planos na fotografia). Por fim, entre 

o início e o final do nó de ligação à EN13, o traçado encontra a Nordeste, 14 

habitações que distam a menos de 75 m deste. Especificamente, existe uma 

habitação com 3 andares nova e uma de 2 andares parcialmente sobrepostas 

(respectivamente, fotografias 4.19 e 4.20), duas habitações de dois andares a 

menos de 40 m (fotografia 4.21 e 4.22) por detrás das quais se encontra uma 

outra habitação com piscina privada a 70 m (fotografia 4.23), uma serralharia de 

alumínios e uma habitação de dois andares em construção a menos de 50 m 

(respectivamente segundo e primeiro plano da fotografia 4.24), 4 habitações de 

grandes dimensões a 75 m (fotografia 4.25) e, por fim, uma casa senhorial, com 

capela e diversas construções anexas para além da construção principal a 50 m 

(fotografia 4.26). (Local 6b) 
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Fotografia 4.17 - Uma indústria de serralharia náutica ao pk 4+200 

 

Fotografia 4.18 – Habitações e uma oficina de automóveis ao pk 4+300 
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Fotografia 4.19 – Habitações junto ao Nó de ligação da EN13 de Gouvim 

 

 

Fotografia 4.20 - Habitações junto ao Nó de ligação da EN13 de Gouvim 
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Fotografia 4.21 - Habitações junto ao Nó de ligação da EN13 de Gouvim 

 

 

Fotografia 4.22 - Habitações junto ao Nó de ligação da EN13 de Gouvim 
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Fotografia 4.23 - Habitações junto ao Nó de ligação da EN13 de Gouvim 

 

 

Fotografia 4.24 -  Uma serralharia e uma habitação junto ao Nó de ligação à EN13 

em Gouvim 
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Fotografia 4.25 – Habitações junto ao Nó de ligação à EN13 em Gouvim 

 

Fotografia 4.26 - Uma casa senhorial, com capela e diversas construções anexas 

junto ao Nó de ligação à EN13 em Gouvim 

Destaca-se por fim que a maioria das construções acima mencionadas se estende 

ao longo de uma estrada de alcatrão de dimensão normal (transitam dois carros 

ligeiros), sem passeio, e que permite aceder directamente à EN13, a alternativas de 

ligação à EN13 e a outros bairros nas imediações, nomeadamente  o acesso directo 
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entre Gondarem e Lanhelas, é interceptada pelo traçado no nó de ligação à EN13 e 

não tem a sua reposição prevista. 

 

4.8.4.3. ALTERNATIVA 2 

A alternativa 2 tem início tendo a Este, paralela a si, a EN301, a Nordeste a 

povoação de France, e a Noroeste a povoação de Aveleira. Destaca-se que no km 

0+650 tem início o nó de Vilar de Mouros que termina 800 metros adiante. Nesta 

zona, especificamente entre o km 0+650 e 1+500, a alternativa B2 encontra a Sul 

a povoação Aveleira, distando entre os 250 e os 100 m de um conjunto de 15/20 

casas rurais. Estas casas são, na sua maioria, de dois andares e com jardins onde é 

possível encontrar vinhas e outras culturas de reduzida dimensão. Destaca-se ainda 

que no km 0+925 ocorre a sobreposição com a EM517, estrada que permite a 

ligação entre Vilar de Mouros e as povoação adjacentes e France, Sopo e 

Gondarém, esperando-se a sua reposição dada a existência de um viaduto entre os 

kms 0+900 e 1+100. (local 1) 

A partir do km 1+500 até ao seu final, a alternativa 2 é exactamente igual à 

alternativa 1 a partir do seu km 2+000. (local 4 e 6) Assim, de modo a aproximar 

os kms da alternativa 2 em que ocorrem as situações descritas para a alternativa 1 

deve-se subtrair a esta última 500 m. 

 

4.8.4.4. ALTERNATIVA 3 

A alternativa 3 é, ao longo dos primeiros 1500 m, muito semelhante à alternativa 

2. Tem início tendo a Este, paralela a si, a EN301, a Nordeste a povoação de 

France, e a Noroeste a povoação de Aveleira. No km 0+650 tem início o nó de Vilar 

de Mouros que termina 800 metros adiante. Nesta zona, especificamente entre o 

km 0+650 e 1+500, a alternativa B2 encontra a Sul a povoação Aveleira, distando 

entre os 200 e os 150 m de um conjunto de 15/20 casas rurais. Estas casas são, na 

sua maioria, de dois andares e com jardins onde é possível encontrar vinhas e 

outras culturas de reduzida dimensão. Destaca-se ainda que no km 0+925 ocorre a 
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sobreposição com a EM517, estrada que permite a ligação entre Vilar de Mouros e 

as povoação adjacentes e France, Sopo e Gondarém, esperando-se a sua reposição 

dada a existência de um viaduto entre os kms 0+900 e 1+000. (local 1) 

A alternativa 3 é, a partir do km 1+750 e até ao seu final, exactamente igual à 

alternativa B2 a partir do km 2+250 (Local 3 e 5). Assim, de modo a aproximar os 

kms da alternativa 3 em que ocorrem as situações descritas para a alternativa B2 

deve-se subtrair a esta última 500 m. 
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4.9. PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

4.9.1. INTRODUÇÃO 

O planeamento e a gestão do território incorporam uma série de instrumentos 

legais cuja finalidade é planificar e ordenar de forma sustentável os espaços que 

constituem o território nacional. Uma vez que a implementação de um projecto 

como a Ligação a Caminha, integrada no IC1 – Viana do Castelo/Caminha, não se 

faz num vazio territorial, serão equacionados neste capítulo os constrangimentos e 

as mais-valias associadas a cada solução de traçado em estudo. 

Esta componente inclui os seguintes temas: estruturação e diferenciação do 

território, uso actual do solo, condicionantes ao uso do solo e instrumentos de 

planeamento e gestão territorial. 

Como principais instrumentos/planos que incidem sobre a área em estudo 

destacam-se os seguintes:  

- Plano Director Municipal de Caminha (Resolução do Concelho de Ministros 

n.º 158/95 de 29 de Novembro); 

- Plano Director Municipal de Vila Nova de Cerveira (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 5/95 de 20 de Janeiro; alterado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2002 de 13 de Março); 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Alto Minho – PROTAM (em 

elaboração); 

- Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha - Espinho (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 25/99 de 7 de Abril) 

- Programa Operacional da Região Norte; 

- Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes (POAT); 

- Plano Rodoviário Nacional (PRN). 

Neste capítulo, e com base nos instrumentos acima referidos, far-se-á uma breve 

caracterização da estrutura do território (em termos de povoamento e rede urbana, 

áreas edificadas, rede viária e transportes, saneamento básico, energia e 

telecomunicações), do uso actual do solo e das respectivas das condicionantes ao 
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uso do solo, bem como dos modelos de desenvolvimento e de ordenamento 

preconizados nos instrumentos de planeamento e gestão territorial. 

Os dados estatísticos utilizados foram extraídos do site da Comissão de 

Coordenação da Região Norte (www.ccr-n.pt), referindo-se ao ano de 1997, bem 

como do CD-Rom “O País em Números”, editado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) e do Anuário Estatístico da Região Norte relativo ao ano de 1998. 

 

4.9.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo seleccionada para a caracterização do ambiente afectado e 

respectiva avaliação de impactes no presente descritor corresponde aos corredores 

das alternativas para a Ligação a Caminha do IC1 (que abrangem a cerca de 400m 

centrados no eixo da via) bem como ao espaço envolvente cartografado nos 

Desenhos 29 e 30 – Carta de Condicionantes e Carta de Ordenamento. 

Relativamente ao uso actual do solo optou-se por considerar a área de estudo o 

conjunto dos corredores das áreas englobadas pelos corredores onde se inserem 

cada uma das Alternativas de traçado, de 600 metros de largura (300 metros para 

cada lado da via), perfazendo uma área total de 531,19 hectares. O uso actual do 

solo é apresentado no Desenho 28 – Carta do Uso Actual do Solo. 

 

4.9.3. ESTRUTURAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.9.3.1. POVOAMENTO E REDE URBANA 

Do ponto de vista administrativo o presente projecto desenvolve-se principalmente 

no concelho de Caminha (freguesias de Lanhelas e Vilar de Mouros) abrangendo 

marginalmente o concelho de Vila Nova de Cerveira (freguesias de Gondarém e 

Sopo). Estes dois municípios pertencem ao distrito de Viana do Castelo. O principal 

centro de influencia e decisão da região, mais precisamente a capital de distrito 

(Viana do Castelo), encontra-se já fora da área de estudo 
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Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.ccr-n.pt 
 

Figura 4.16- Inserção da área de estudo no Distrito de Viana do Castelo 

A área em estudo insere-se na região do Alto Minho, unidade económica e sócio-

cultural com fortes inter-relações espaciais que engloba dois compartimentos 

específicos: o vale do Minho e vale do Lima. Como se pode observar na figura 

seguinte, a área de estudo integra a primeira destas sub-regiões. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fonte: www.ccr-n.pt 

Figura 4.17 – Inserção da área de estudo na sub-região do Vale do Minho (Região 

do Alto Minho) 

Área de Estudo
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Área de Estudo

De acordo com a Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos 

(NUTS) o IC1 – Viana/Caminha - Ligação a Caminha insere-se na Região Norte 

(NUTS II) e na sub-região do Minho-Lima (NUTS III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.ccr-n.pt 

 

Figura 4.18 - Inserção da área de estudo Região Norte (NUTS III) e sub-região do 

Minho Lima (NUTS III) 

O Concelho de Caminha possui uma densidade populacional de 117,5 habitantes 

por km2, considerando os 136 km2 de área total considerada pelo PDM de Caminha 

e os censos 1991 (15 988 habitantes). Considerando os resultados preliminares dos 

Censos de 2001 (16 923 habitantes) a densidade populacional sobe para 143 

habitantes por km2. O que quer dizer que, relativamente à região Minho-Lima (111 

hab./km2 para os Censos de 1991 e de 110 para os Censos de 2001) este insere-se 

no grupo dos concelhos mais populosos da região. Possui cerca de 6% da 

população total residente na região Minho–Lima.  

O concelho de Caminha é caracterizado por um povoamento disperso associado a 

uma agricultura que aproveita os férteis vales da região, nomeadamente do Rio 

Coura, subsidiário do Minho. O centro urbano de Caminha, sede de concelho, tem 

uma posição periférica no território municipal. 
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Seixas e Lanhelas, lugares sede de freguesia, localizam-se a Nordeste de Caminha, 

distando da mesma cerca de 4 e 5 kms, respectivamente, tendo-se desenvolvido 

ambas em torno da EN 13. Vilar de Mouros, igualmente lugar sede de freguesia, 

situa-se a Este de Caminha e dista cerca de 4 kms, localizando-se em torno da 

junção da EM 517 e da sua variante, a EM 517-1. 

O concelho de Vila Nova de Cerveira possui uma densidade populacional bastante 

mais baixa: 88 habitantes por km2 (dados dos censos 1991) valor que contrasta 

com os 111 hab./km2 (Censos de 1991) ou 110 hab./km2 (Censos de 2001) para a 

região Minho-Lima, ou mesmo 168 hab./km2 estimados para a Região Norte. Vila 

Nova de Cerveira, com os seus cerca de 9.000 habitantes contribui apenas com 

3.6% para a população total residente na região Minho–Lima. 

Tal como Seixas e Lanhelas para Caminha, também a freguesia de Gondarém, no 

concelho de Vila Nova de Cerveira se desenvolveu ao longo da EN 13, via que 

conduz à sede de concelho e a Valença, ao longo da margem esquerda do Rio 

Minho. Já a freguesia de Sopo corresponde a uma unidade administrativa e 

geográfica mais interior, sendo acessível apenas por Estradas Municipais (EM 516, 

516-1 e 517). 

 

4.9.3.2. ÁREAS EDIFICADAS 

A área em estudo tem povoações de características sobretudo rurais apresentando-

se o povoamento essencialmente disperso. As povoações da área de estudo são 

ocupadas fundamentalmente para uso residencial, ao passo que os espaços 

industriais e de serviços concentram-se junto ao Litoral e/ou nas margens do Rio 

Minho, junto dos centros urbanos dos dois concelhos, Caminha e Vila Nova de 

Cerveira. 

As freguesias que têm sido alvo de crescimento mais significativo localizam-se 

essencialmente nas margens do Rio Minho (Lanhelas e Gondarém). São estas as 

freguesias que revelam maior peso em termos de população residente; no entanto, 

nem por isso ocupam maior área total.  
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As áreas edificadas apresentam-se mais concentradas junto de eixos viários como a 

EN 13, que serve as freguesias de Lanhelas e Gondarém. Os espaços ocupados com 

cotas mais elevadas, que na área de estudo correspondem às áreas em torno do 

Monte do Gorito e da Serra de Góis, são praticamente despovoados. Apesar de 

disperso, o povoamento tende a concentrar-se junto ao leito de solos férteis de rios 

ou ribeiros da região. 

 

4.9.3.3. REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

A dinâmica territorial na região onde se insere o projecto é influenciada pelas 

condições de acessibilidade no sentido de sistemas articulados de redes de infra-

estruturas e dos sistemas operacionais que as utilizam.  

Salienta-se, neste contexto a disponibilidade de uma boa rede de infra-estruturas 

rodoviárias de âmbito nacional e regional, assegurada e/ou a assegurar pela 

concretização do Plano Rodoviário Nacional (PRN) e do Programa Operacional de 

Acessibilidades e Transportes (POAT), e que já é evidenciada pelo corredor 

transversal de articulação entre Valença (e a fronteira com Espanha) e a Área 

Metropolitana do Porto, passando por Braga, e que corresponde ao actual IP1/A3. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alto Minho – PROTAM (em 

elaboração), apresenta para a estruturação da rede viária um conjunto de 

objectivos que pretendem: 

- Assegurar a ligação entre todas as sedes de concelho com um nível de 

serviço oferecido pela rede, compatível com as necessidades actuais e 

futuras; 

- Estruturar os espaços territoriais de elevada densidade populacional; 

- Proporcionar um bom acesso a pólos importantes geradores de tráfego, 

nomeadamente áreas industriais, centros de transportes (de passageiros e 

mercadorias) e fronteiras. 

O principio geral reside na construção de uma nova rede, constituída por eixos de 

interesse nacional que faça a articulação com as grandes estradas de tráfego 
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internacional. A implementação destas vias permitirá ainda, que as principais áreas 

urbanas da região se encontrem ligadas entre si. 

Sendo assim, a malha viária assentará em três vias estruturantes que asseguram 

um nível e tipo de serviço elevado: 

- O Itinerário Principal – IP1/A3 – eixo estruturante Norte-Sul, surge como a 

principal via de ligação da região com outros centros de desenvolvimento do 

país (Braga e Área Metropolitana do Porto) e com a Galiza, sendo importante 

o assegurar das ligações com o IC1 (A28) e o IC28/IP9 (A27); 

- O Itinerário Complementar - IC1 (A28) – outro eixo estruturante Norte-Sul, 

que se desenvolve junto ao litoral, constituindo a principal via de ligação 

rodoviária entre Viana do Castelo e as regiões a Sul (Porto) e a Norte 

(Caminha); 

- O Itinerário Complementar - IP9/IC28 (A27) – eixo estruturante Nascente – 

Poente, prevê-se que acompanhe todo o Vale do Lima até à fronteira de 

Madalena, permitindo a ligação entre Viana do Castelo e o seu porto a 

Orense (Espanha), passando por Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de 

Valdevez. 

O sistema viário da área de estudo é constituído pela EN13, via litoral que liga o 

Porto a Valença, e pela EN 301, que faz a ligação entre Caminha e Paredes de 

Coura. Este sistema é depois complementado por Estradas Municipais, regra geral 

com um traçado irregular, sinuoso e, na sua maioria, com um piso mal conservado 

e faixas de rodagem estreitas, assim como diversos caminhos agrícolas. 

O troço do IC1 no qual se insere a Ligação a Caminha, em estudo, apresenta 

ligações ao IP9 (Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Amarante, Vila Real) que por 

sua vez se ligará ao IP1 (Valença, Vila Real de Santo António), através dos lanços 

do IP9/IC28/A27 agora também em fase de estudo prévio – Nogueira/Estorãos, 

Estorãos/Ponte de Lima, e no futuro, Ponte de Lima/Ponte de Barca. 

Em termos de ligações ferroviárias os municípios de Caminha e de Vila Nova de 

Cerveira são servidos pela linha do Minho que liga Valença ao Porto, cujo traçado 

ferroviário segue um corredor essencialmente litoral. É de referir que esta linha a 
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partir de Viana do Castelo deixa de ter a classificação de Rede Principal, passando a 

ter a classificação de Rede Complementar.  

 

4.9.3.4. SANEAMENTO BÁSICO 

O município de Caminha é servido por dois grandes sistemas públicos de 

abastecimento de água. Um deles faz captações de água no leito do Rio Coura e 

outro no Rio Âncora.  

Do caudal captado apenas 53% é submetido a tratamentos específicos para 

abastecimento público, servindo 99% da população do concelho. Relativamente à 

região Minho-Lima este Concelho detém 11,5% da totalidade das captações 

realizadas na região. 

Relativamente às águas residuais produzidas, o concelho de Caminha é servido por 

dois grandes sistemas de drenagem e depuração de águas residuais: Sistema de 

Caminha dotado por uma ETAR situada junto à foz do Rio Coura, e Sistema de Vila 

Praia de Âncora apoiado por uma ETAR junto ao Pinhal de Gelfa. No entanto, 

apenas 58% da população é servida pelos sistemas de tratamento de águas 

residuais ficando algumas freguesias de interior fora destes sistemas. 

Das águas residuais produzidas e drenadas pela Câmara Municipal, 94% são 

encaminhadas e tratadas para sistemas de tratamento de águas residuais. 

Comparando com os valores da Região Minho-Lima, que apenas tratam 25% das 

águas drenadas, o concelho de Caminha tem capacidade de tratamento para a 

quase totalidade das águas que drena.  

Quanto aos resíduos, Caminha possui uma recolha indiferenciada de resíduos 

servindo a quase totalidade da sua população (98%). Os resíduos são 

encaminhados para um vazadouro localizado no lugar da Póvoa, na freguesia de 

Vila Praia de Âncora. Este concelho contribui com 8% da totalidade dos resíduos 

produzidos na região Minho-Lima. 

Caminha não possui recolha selectiva de materiais; no entanto, segundo o PDM, 

existe recolha selectiva de vidro na zona Litoral e em Caminha. 
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Relativamente a Vila Nova de Cerveira, a água que é captada tanto ao nível 

superficial como ao nível subterrâneo é tratada na sua totalidade servindo cerca de 

98,7% da população. O total das captações que este concelho realiza atinge apenas 

3,2% da totalidade das captações realizadas na região Minho-Lima. 

Este concelho é servido por uma ETAR localizada na freguesia do Loivo. As águas 

residuais produzidas neste concelho são na sua maioria de origem doméstica 

(residencial e serviços), apesar das águas residuais de origem industrial atingirem 

neste concelho cerca de 34% do total de águas residuais. A drenagem destas águas 

serve apenas 40% da população. Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte 

relativo ao ano de 1998, não havia, para este concelho, qualquer tratamento de 

águas residuais. 

O concelho não faz recolha diferenciada de resíduos, apesar da totalidade da 

população do concelho ser abrangida pela recolha de resíduos. 

 

4.9.3.5. TELECOMUNICAÇÕES E ABASTECIMENTO DE ENERGIA 

Segundo as estatísticas municipais consultadas, no ano de 1997, existiam no 

Concelho de Caminha 6.343 postos principais de telefone (residenciais e 

profissionais), valor que perfaz 398 telefones fixos por 1000 habitantes. No mesmo 

município existiam na mesma data 107 postos públicos. 

O consumo de electricidade no concelho de Caminha foi de 37.482 (103) Kwh para 

10.409 postos de consumo doméstico, 8.222 (103) Kwh para 366 unidades 

industriais. O consumo doméstico per capita ascende aos 1.458 Kwh. 

Relativamente ao município de Vila Nova de Cerveira, havia no ano de 1997 cerca 

de 3.477 postos principais servidos pela Portugal Telecom (residenciais e 

profissionais), correspondentes a 375 telefones fixos por cada 1000 habitantes. 

Neste município existiam na mesma data 58 postos públicos. 

Neste concelho consumo doméstico de electricidade, no mesmo período temporal, 

ascendeu aos 6.445 (103) Kwh (para 4.455 postos de consumo), ao passo que o 
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consumo industrial foi de 10.440 (103) Kwh para 220 unidades de consumo. O 

consumo doméstico per capita atingiu os1.360 Kwh. 

 

4.9.4. USO ACTUAL DO SOLO 

4.9.4.1. INTRODUÇÃO 

A caracterização do uso actual do solo foi realizada tendo como base as Cartas de 

Uso Actual do Solo (CNIG, 1990), sobre as Cartas Militares de Portugal 

correspondentes (cartas números 6 e 14 do Instituto Geográfico do Exército). 

Os resultados obtidos foram confirmados/corrigidos através da realização de uma 

prospecção de campo, produzindo-se uma Carta de Uso Actual do Solo actualizada 

(Desenho 28 – Anexo IX – Desenhos do Relatório Síntese). 

 

4.9.4.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Em toda a área de estudo identificaram-se 16 classes diferentes de uso do solo, 

destacando-se claramente as zonas de floresta de produção de pinheiro bravo, e as 

zonas de rocha nua, respeitantes à Serra de Góis. O quadro seguinte indica a 

ocupação do solo na área de estudo: 

 

Quadro 4.102 – Classes de uso do solo na área de estudo 

Classe Área (hectares) Percentagem 

Carvalho 4,82 0,91% 

Culturas anuais – regadio 23,18 4,36% 

Culturas anuais – sequeiro 9,10 1,71% 

Culturas anuais e vinha 46,12 8,68% 

Eucalipto 41,76 7,86% 

Meio Aquático1 10,96 2,06% 

                                           

1 Os valores indicados referem-se à área do Rio Minho intersectada. 
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Classe Área (hectares) Percentagem 

Outras folhosas 14,51 2,73% 

Outras resinosas 0,78 0,15% 

Pinheiro bravo 200,68 37,78% 

Pinheiro manso 0,61 0,11% 

Rocha nua 108,35 20,40% 

Tecido urbano descontínuo 36,19 6,81% 

Vegetação arbustiva 24,98 4,70% 

Zonas agrícolas heterogéneas 1,18 0,22% 

Zonas pantanosas 3,03 0,57% 

Zonas sem cobertura 4,94 0,93% 

TOTAL 531,19 100,00% 

 

Na Carta do Uso Actual do Solo (Desenho 28) é possível verificar a relativa 

heterogeneidade da ocupação do solo na área de estudo, constatando-se que todos 

os tipos de “Culturas anuais” estão mais representadas nas zonas de cotas 

inferiores, adjacentes à Serra de Góis, sendo a ocupação florestal a mais abundante 

na primeira parte dos traçados.  

Na parte intermédia, quando todas as alternativas atravessam a Serra de Góis, 

surgem grandes extensões de sem qualquer coberto vegetal identificável, 

correspondendo às cotas mais elevadas deste mesmo acidente orográfico. 

É de destacar a presença de áreas agrícolas no vale do rio Coura, onde a par dos 

produtos anuais existe uma forte componente de cultivo de vinha, e as zonas, 

incluídas ainda na área de estudo, respeitantes às áreas alagadiças das margens do 

Rio Minho, na zona terminal das Alternativas 1 e 2. 

De acordo com a Carta de Uso Actual do Solo (Desenho 28), verificam-se as 

seguintes afectações directas, ou seja, as afectações referentes à implementação 

da via propriamente dita, contabilizando a área ocupada pela plataforma das faixas 

de rodagem: 

 

 

 



                                                                                                
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha    Página IV.199 

Quadro 4.103 – Afectação do Uso Actual do Solo – Alternativa B2 

Classe de uso Localização Extensão afectada (m) Área ocupada (ha) 

Eucalipto 0+000 – 0+965 965 2,90 

Outras folhosas 0+945 – 1+035 90 0,21 

Pinheiro bravo 1+020 – 1+120 100 0,29 

Carvalho 1+120 – 1+215 95 (1) 0,76 

Pinheiro bravo Nó de Vilar de Mouros 285 1,06 

Vegetação arbustiva 1+215 – 1+365 150 (1) 1,19 

Culturas anuais – regadio Nó de Vilar de Mouros 190 0,25 

Rocha nua 1+365 – 2+840 1 475 (1) 12,90 

Vegetação arbustiva Nó de Vilar de Mouros 50 0,03 

Pinheiro bravo 2+265 – 2+305 40 0,04 

Pinheiro bravo 2+365 - 2+425 60 0,11 

Pinheiro bravo 2+840 – 3+270 430 0,95 

Culturas anuais – regadio 3+100 – 3+340 230 0,59 

Tecido urbano descontínuo 3+340 – 3+410 70 0,38 

Pinheiro bravo 3+370 – 3+560 190 1,03 

Culturas anuais – regadio 3+560 – 3+600 40 0,21 

Pinheiro bravo 3+600 – 3+985 385 (2) 2,46 

Culturas anuais – regadio Restabelecimento (PS) 100 0,13 

Culturas anuais – regadio Restabelecimento (PS) 25 0,01 

Culturas anuais – regadio 3+830 – 3+900 70 0,02 

Culturas anuais e vinha 3+955 – 4+105 150 (3) 1,95 

Tecido urbano descontínuo Ligação à EN 13 90 0,19 

Pinheiro bravo Ligação à EN 13 165 0,46 

Vegetação arbustiva Ligação à EN 13 160 0,36 

Tecido urbano descontínuo Ligação à EN 13 210 0,19 

Carvalho Ligação à EN 13 160 0,11 

Nota: (1) – Inclui o nó de Vilar de Mouros; (2) – Ramo da passagem superior; (3) – Inclui nó com a EN 
13. 
 

Quadro 4.104 – Afectação do Uso Actual do Solo – Alternativa 1 

Classe de uso Localização Extensão afectada (m) Área ocupada (ha) 

Eucalipto 0+000 – 0+970 970 2,90 

Outras folhosas 0+950 – 1+035 85 0,21 

Pinheiro bravo 1+020 – 1+125 105 0,29 

Carvalho 1+125 – 1+220 95 (1) 0,76 

Pinheiro bravo Nó de Vilar de Mouros 285 1,06 

Vegetação arbustiva 1+220 – 1+370 150 (1) 1,27 

Culturas anuais – regadio Nó de Vilar de Mouros 40 0,01 
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Classe de uso Localização Extensão afectada (m) Área ocupada (ha) 

Culturas anuais – regadio Nó de Vilar de Mouros 190 0,25 

Rocha nua 1+370 – 2+305 935 (1) 10,25 

Pinheiro bravo 2+305 – 3+835 1 530 (2) 5,98 

Culturas anuais e vinha 3+835 – 3+930 95 0,28 

Pinheiro bravo 3+930 – 4+590 660 (2) 3,23 

Culturas anuais – regadio Nó EN 13 115 0,42 

Tecido urbano descontínuo 4+590 – 4+640 145 (3) 0,44 

Culturas anuais e vinha 4+640 – 4+806 405 (3) 1,48 

Tecido urbano descontínuo 4+720 – 4+770 50 0,03 

Outras folhosas 4+690 – 4+710 380 (3) 0,72 

Nota: (1) – Inclui o nó de Vilar de Mouros; (2) – Ramo da passagem superior; (3) – Inclui nó com a EN 

13. 

 
Quadro 4.105 – Afectação do Uso Actual do Solo – Alternativa 2 

Classe de uso Localização Extensão afectada (m) Área ocupada (ha) 

Eucalipto 0+000 – 0+450 450 1,33 

Outras folhosas 0+410 – 0+535 125 0,29 

Pinheiro bravo 0+485 – 0+970 485 (1) 2,31 

Vegetação arbustiva 0+535 – 0+625 95 0,09 

Vegetação arbustiva 0+625 – 0+640 15 0,01 

Vegetação arbustiva 0+700 – 0+765 65 0,27 

Rocha nua 0+775 – 1+830 1 055 (1) 7,96 

Pinheiro bravo Nó de Vilar de Mouros 40 0,03 

Culturas anuais – regadio Nó de Vilar de Mouros 140 0,90 

Vegetação arbustiva Nó de Vilar de Mouros 75 0,20 

Pinheiro bravo 1+830 - 3+360 1 530 (2) 5,98 

Culturas anuais e vinha 3+360 – 3+455 95 0,28 

Pinheiro bravo 3+455 – 4+115 660 (2) 3,24 

Culturas anuais – regadio Nó com a EN 13 115 0,42 

Tecido urbano descontínuo 4+115 – 4+165 145 (3) 0,45 

Culturas anuais e vinha 4+165 – 4+332 405 (3) 1,48 

Tecido urbano descontínuo 4+260 – 4+310 50 0,03 

Outras folhosas Nó com a EN 13 380 0,72 

Nota: (1) – Inclui o nó de Vilar de Mouros; (2) – Ramo da passagem superior; (3) – Inclui nó com a EN 

13. 
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Quadro 4.106 – Afectação do Uso Actual do Solo – Alternativa 3 

Classe de uso Localização Extensão afectada (m) Área ocupada (ha) 

Eucalipto 0+000 – 0+400 400 1,37 

Outras folhosas 0+400 – 0+530 130 0,38 

Pinheiro bravo 0+485 – 0+950 465 (1) 1,74 

Vegetação arbustiva 0+540 – 0+635 95 0,09 

Vegetação arbustiva 0+635 – 0+650 15 0,01 

Vegetação arbustiva 0+700 – 0+765 65 0,26 

Rocha nua 0+785 – 2+250 1 465 (1) 8,96 

Pinheiro bravo Nó de Vilar de Mouros 40 0,03 

Pinheiro bravo Nó de Vilar de Mouros 45 0,16 

Culturas anuais – regadio Nó de Vilar de Mouros 175 0,45 

Vegetação arbustiva Nó de Vilar de Mouros 75 0,21 

Pinheiro bravo 1+680 – 1+720 40 0,04 

Pinheiro bravo 1+780 – 1+840 60 0,10 

Pinheiro bravo 2+250 – 2+680 430 0,95 

Culturas anuais – regadio 2+520 – 2+750 230 0,59 

Tecido urbano descontínuo 2+750 – 2+830 70 0,38 

Pinheiro bravo 2+785 – 2+975 190 1,03 

Culturas anuais – regadio 2+975 – 3+015 40 0,21 

Pinheiro bravo 3+000 – 3+385 385 (2) 2,46 

Culturas anuais – regadio Restabelecimento (PS) 100 0,13 

Culturas anuais – regadio Restabelecimento (PS) 25 0,01 

Culturas anuais – regadio 3+240 – 3+310 70 0,02 

Culturas anuais e vinha 3+370 – 3+521 151 (3) 1,95 

Tecido urbano descontínuo Ligação à EN 13 90 0,19 

Pinheiro bravo Ligação à EN 13 165 0,46 

Vegetação arbustiva Ligação à EN 13 160 0,36 

Tecido urbano descontínuo Ligação à EN 13 210 0,19 

Carvalho Ligação à EN 13 160 0,11 

Nota: (1) – Inclui o nó de Vilar de Mouros; (2) – Ramo da passagem superior; (3) – Inclui nó com a EN 

13. 

 

Para caracterizar com mais propriedade o uso do solo, nomeadamente os espaços 

agrícolas ocupados por pomares, culturas anuais e vinha, procurou-se apurar a 

existência perímetros de rega associados a infra-estruturas de regadio integradas 

em aproveitamentos hidroagrícolas estatais ou privados. Para o efeito, foi 
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consultada a Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, tendo-se 

verificado inexistência de áreas integradas em perímetros de rega de iniciativa 

pública. 

Contudo, é de ressalvar a existência de pequenas áreas regadas de exploração 

particular, tal como poderá ser confirmado pela leitura dos quadros anteriores e 

pela observação da Carta de Uso Actual do Solo (Desenho 28). 

 

4.9.5. CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E 

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

4.9.5.1. INTRODUÇÃO 

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de 

utilidade pública em vigor, nomeadamente reservas e zonas de protecção. As 

condicionantes e as servidões administrativas têm por finalidade a conservação do 

património natural e edificado, e a protecção das infra-estruturas e equipamentos.  

A Carta de Condicionantes da área de estudo (Desenho 29 – Anexo IX – Desenhos 

do Relatório Síntese) expressa a distribuição espacial das condicionantes na área 

que integrará o traçado em estudo, baseando-se nas cartas de condicionantes dos 

PDMs dos concelhos atravessados e outra informação específica disponível 

solicitada junto das entidades competentes. 

Na área de estudo foram identificadas as seguintes condicionantes: 

•  RAN e REN 

•  Recursos Hídricos 

•  Recursos Minerais 

•  Zonas importantes para a conservação da Natureza 

•  Património Classificado 

•  Infra-estruturas de Saneamento 
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•  Outras condicionantes constantes dos PDM’s dos concelhos da área de 

estudo. 

 

4.9.5.2. RAN E REN 

A Reserva Agrícola Nacional – RAN - (instituída através Decreto-Lei n.º 196/89 

de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro) e a 

Reserva Ecológica Nacional - REN – (criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de 

Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março, que revê o regime 

jurídico da REN, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro e pelo 

Decreto-Lei n.º 75/95 de 20 de Abril) visam defender os solos de melhor aptidão 

agrícola, afectando-os exclusivamente a este tipo de utilização e explorar os 

recursos naturais salvaguardando determinadas funções e potencialidades, de que 

dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões bem como a 

permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturas.  

Estes dois regimes foram estudados em profundidade no descritor “Solos, RAN e 

REN”, tendo as áreas afectas sido devidamente cartografadas no Desenho 11. As 

áreas de RAN e de REN não figuram na Carta de Condicionantes (Desenho 29) por 

forma a facilitar a legibilidade deste documento. 

 

4.9.5.3. RECURSOS HÍDRICOS 

Para o presente estudo foram incluídas neste ponto relativo à protecção dos 

recursos hídricos as condicionantes associadas às captações municipais superficiais 

e subterrâneas, e ainda captações subterrâneas privadas licenciadas, inventariadas 

junto da DRAOT Norte. 

Para o concelho de Caminha, e no que diz respeito apenas à área de estudo, 

verificou-se a existência de uma captação de superfície no Rio Coura, na freguesia 

de Vilar de Mouros, e duas minas localizadas na freguesia de Lanhelas. 

Relativamente ao concelho de Vila Nova de Cerveira, o abastecimento público de 
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água é efectuado a partir de captações subterrâneas localizadas respectivamente 

nas freguesias de Sopo e Gondarém. 

Para além destas captações municipais, na área de estudo ocorrem várias 

captações privadas licenciadas. 

As captações são estudadas em profundidade nos descritores “Hidrogeologia” 

(captações subterrâneas) e “Recursos Hídricos” (captações superficiais). 

 

4.9.5.4. ZONAS IMPORTANTES PARA A CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA 

A área de implementação do projecto em estudo é das mais importantes do 

território português no que respeita à diversidade biológica. A presença de diversas 

zonas com importância para a conservação da natureza são disso exemplo, sendo 

que na área de estudo e envolvente directa ocorrem as seguintes áreas sensíveis: 

•  Sítio “Rio Minho” (PTCON0019) - Resolução do Concelho de Ministros n.º 

142/97 

•  ZPE dos Estuários dos Rios Minho e Coura - Decreto-Lei n.º 384-B/99 

Na área de estudo existe ainda o biótopo sensível do Vale do Rio Minho (referência 

C11100128 do Projecto CORINE), sem estatuto legal de protecção e a Important 

Bird Area (IBA) dos estuários dos Rios Minho e Coura, estatuto concedido pela 

Birdlife International (organização mundial para o estudo das aves), que 

seleccionou esta zona através de critérios de rigor científico por possuir uma 

elevada significância internacional para a conservação das aves. 

No capítulo relativo à “Diversidade Biológica” estas áreas importantes para a 

conservação da natureza são descritas, sendo apresentadas as espécies protegidas 

existentes nas diferentes áreas, bem como cartografia à escala 1:25.000 (Desenho 

19). 
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4.9.5.5. PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

Segundo os dados disponíveis no site www.ippar.pt e na publicação do IPPAR 

(LOPES, 1993), devidamente confirmados junto da Direcção Regional do Porto do 

IPPAR, ocorrem na área de estudo os seguintes elementos classificados e em vias 

de classificação: 

•  Ponte de Vilar de Mouros – Monumento Nacional (Decreto de 16-6-1910); 

•  Laje das Fogaças – Monumento Nacional (Decreto-Lei n.º 735/74 de 21-12-

1974); 

•  Torre de Lanhelas/ Casa da Torre de Lanhelas/ Paço de Lanhelas – Imóvel 

de Interesse Público (Decreto-Lei n.º 45/93 de 30-11-1993). 

Os elementos classificados em geral (e em vias de classificação) dispõem de uma 

área de protecção non aedificandi de 50m contados a partir dos limites exteriores 

do imóvel. Quando se justifica, podem igualmente dispor de uma Zona Especial de 

Protecção (ZEP), mais abrangente, e que excede os 50m acima referidos. 

É de referir que dos imóveis classificados localizados na área de estudo apenas a 

Laje das Fogaças se encontra dentro de um dos corredores em estudo (Alternativas 

1 e 2). Estes imóveis são estudados no ponto relativo ao “Património” (Desenho 

20), sendo igualmente cartografados na Carta de Condicionantes (Desenho 29). 

 

4.9.5.6. INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO 

Em termos de infra-estruturas de saneamento, o concelho de Caminha é servido 

pelo designado “Sistema de Caminha” do qual fazem parte uma captação para 

abastecimento público no Rio Coura, cuja água é encaminhada para uma ETA na 

povoação de Cavada, onde é sujeita a tratamento. Após este tratamento, a água é 

encaminhada para depósitos a partir do qual é distribuída graviticamente. Deste 

sistema fazem parte igualmente as captações subterrâneas localizadas na freguesia 

de Lanhelas. 

As infra-estruturas de saneamento do concelho de Vila Nova de Cerveira resumem-

se a captações subterrâneas localizadas nas freguesias de Sopo e Gondarém. 
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Os regulamentos dos PDM’s dos dois concelhos são omissos quanto à definição de 

áreas de protecção das infra-estruturas acima enunciadas. 

Está prevista a implementação de um Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 

Água e de Saneamento do Minho-Lima, denominado Águas do Minho e Lima, S.A., 

criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 158/2000 de 25 de Julho. Quando este Sistema 

iniciar a sua actividade, prevê-se que o abastecimento público de água à população 

passe a ser feito a partir da Barragem, do Mindelo, localizada no rio Lima. 

Estas realidades são estudadas com mais propriedade no descritor “Recursos 

Hídricos”, sendo devidamente cartografadas no Desenho 14 (Infra-estruturas de 

saneamento). Figuram igualmente na Carta de Condicionantes (Desenho 29). 

 

4.9.5.7. PDM’S DE CAMINHA E VILA NOVA DE CERVEIRA 

Para além as servidões de utilidade pública em vigor acima descritas, constituem 

restrições os espaços e categorias definidos nas cartas de condicionantes dos PDM’s 

dos concelhos abrangidos na área de estudo, nomeadamente as condicionantes 

associadas a infra-estruturas (rede viária, rede ferroviária, rede eléctrica), 

equipamentos, áreas sujeitas ao regime florestal e marcos geodésicos.  

As áreas sujeitas a servidão estão condicionadas ao disposto nos regulamentos dos 

PDM´s consultados, em conformidade com a integração em classe ou classes de 

espaços, sem prejuízo da legislação específica em vigor.  

De acordo com a Carta de Condicionantes (outras condicionantes) do PDM de 

Caminha existem para este município as seguintes servidões: 
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Quadro 4.107 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública do Concelho de Caminha 

Categoria Servidão 

Património 

Natural 

Domínio Público Hídrico 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Florestas 

Património 

Património Edificado Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse Público

Infra-estruturas básicas 
Saneamento básico 

Linhas de alta tensão 

Transportes e 

comunicações 

Estradas nacionais e vias municipais 

Vias férreas 

Infra-estruturas e 

equipamentos 

Equipamentos 
Equipamentos de Ensino 

Equipamentos de Saúde 

Cartografia Marcos Geodésicos 

 

Quanto ao Concelho de Vila Nova de Cerveira, verificou-se a existência das 

servidões que a seguir se apresentam: 

 
Quadro 4.108 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública do Concelho de Vila Nova de Cerveira 

Categoria Servidão 

Áreas afectas aos Recursos 

Hídricos 

Domínio Público Marítimo 

Domínio Público Fluvial 

Estrada Nacional 

Via Férrea 

Linhas de Alta Tensão 

Marcos Geodésicos 

Áreas ardidas 

Captação de Água 

RAN 

REN 

Áreas sujeitas ao regime florestal 

Projectos florestais 

Concessões Mineiras 

Pedreiras 

Imóveis classificados 
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Categoria Servidão 

Imóveis em Vias de Classificação 

 

4.9.5.8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a caracterização da área de estudo procurou-se actualizar a informação 

contida nas Cartas de Condicionantes dos PDM´s com o recurso a informação 

fornecida pelas autarquias e outras entidades competentes, pelo que a Carta 

apresentada no presente estudo (Desenho 29 – Carta de Condicionantes) poderá 

diferir ligeiramente das Cartas de Condicionantes dos PDM´s de Caminha e Vila 

Nova de Cerveira. Note-se ainda que esta Carta de Condicionantes integra o 

conteúdo de outros descritores do presente estudo (nomeadamente Geologia e 

Hidrogeologia, Recursos Hídricos e Património), constituindo assim uma carta de 

síntese de condicionantes para a área de estudo.  

Por outro lado, a Carta de Condicionantes não inclui as áreas integradas no regime 

da RAN e da REN, apenas por uma questão de legibilidade das outras 

condicionantes, uma vez que estes espaços cobrem a quase totalidade da área de 

estudo. Além disso, no âmbito do descritor “Solos, RAN e REN” é apresentada uma 

Carta de RAN e REN onde estas áreas condicionadas poderão ser visualizadas. 

Assim, o documento tem designação de Carta de Condicionantes (excepto RAN e 

REN). 

Todas as condicionantes específicas são estudadas de uma forma aprofundada e 

desenvolvida nos respectivos capítulos (acompanhados pela cartografia específica), 

pelo que no presente ponto é efectuada apenas uma síntese da informação mais 

relevante que foi sendo apresentada ao longo dos diversos descritores. 

Uma vez que os dois PDM´s consultados apresentam designações diferentes para 

as mesmas categorias, os termos utilizados foram devidamente uniformizados, 

tanto na Carta de Condicionantes, como na análise aqui efectuada. Deste modo, 

foram consideradas as categorias que a seguir se apresentam: 
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Quadro 4.109 –Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública presentes na área de estudo 

Categoria Servidão 

Recursos Hídricos 

Captações superficiais municipais 

Captações subterrâneas municipais 

Captações privadas licenciadas 

Recursos Naturais Áreas sujeitas ao regime florestal 

Rede Viária 

Rede Ferroviária 

Rede Eléctrica 

Saneamento 

Infra-estruturas e 

Equipamentos 

Oficinas de pirotecnia 

Património Património Classificado 

Outras Condicionantes Marcos Geodésicos 

De acordo com a Carta de Condicionantes (Desenho 29) verificam-se as seguintes 

situações de afectação de Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições 

de Utilidade Pública: 

 

Quadro 4.110 - Afectação de Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública – Alternativa B2 

Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal Nó de Vilar de Mouros 5.6 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 1+530/2+930 4.2 

Linha Eléctrica 2+980 --- 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 3+380/3+550 0.51 

Infra-estruturas de Saneamento 

(3 depósitos) 
3+430 --- 

 

Quadro 4.111 - Afectação de Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública – Alternativa 1 

Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 
Nó de Vilar de 

Mouros 
3.6 
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Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 1+530/3+950 7.6 

Infra-estruturas de Saneamento  

(repartidor) 
3+280 --- 

Linha Eléctrica 2+970 --- 

Linha Eléctrica 3+140 --- 

Oficina de Pirotecnia 3+300/3+500 0.6 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 
Nó com a EN 13 

(Gouvim) 
0.8 

Linha Eléctrica 
Nó com a EN 13 

(Gouvim) 
--- 

 

Quadro 4.112 - Afectação de Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública – Alternativa 2 

Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 
Nó de Vilar de 

Mouros 
2.6 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 0+930/3+470 7.6 

Repartidor 2+780 --- 

Linha Eléctrica 2+480 --- 

Linha Eléctrica 2+660 --- 

Oficina de Pirotecnia 2+840/3+040 0.6 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 
Nó com a EN 13 

(Gouvim) 
0.8 

Linha Eléctrica 
Nó com a EN 13 

(Gouvim) 
--- 

 

Quadro 4.113 - Afectação de Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública – Alternativa 3 

Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal Nó de Vilar de Mouros 1.7 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 0+970/2+340 4.1 

Linha Eléctrica 2+390 --- 
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Condicionante Identificada Localização Área (ha) 

Áreas Sujeitas ao Regime Florestal 2+780/3+550 0.51 

Infra-estruturas de Saneamento 

(3 depósitos) 
2+850 --- 

Da análise e comparação da Carta de Condicionantes com as soluções previstas 

para a Ligação a Caminha, verificou-se que as alternativas se desenvolvem em 

grande parte do seu traçado em Áreas Sujeitas ao Regime Florestal. As alternativas 

1 e 2 são as que mais áreas integradas neste regime afectam, respectivamente 12 

e 11 ha, seguidas da Alternativa B2 (9.8 ha) e da Alternativa 3, com apenas 6.3 ha.  

Uma vez que os traçados da Alternativa B2 e da Alternativa 3, por um lado, e da 

Alternativa 1 e da Alternativa 2, por outro lado, são muito semelhantes, as 

diferenças registadas entre as afectações causadas pelos dois pares de alternativas 

tem que ver com a dimensão ocupada pelo Nó de Vilar de Mouros. 

Além disso, todas as soluções intersectam linhas eléctricas e afectam infra-

estruturas de saneamento. As alternativas 1 e 2 intersectam ainda áreas afectas a 

oficinas de pirotecnia.  

 

4.9.6. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL 

4.9.6.1. INTRODUÇÃO 

Neste ponto pretende identificar-se os diferentes instrumentos de gestão territorial 

com relevância para a caracterização da área de estudo definida para a Ligação a 

Caminha (integrada no IC1 – Viana do Castelo/Caminha), procurando igualmente 

apurar se existem condições adequadas para conferir, ao troço em estudo, a 

respectiva importância rodoviária estratégica na concretização das propostas de 

desenvolvimento e de ordenamento contidas nesses mesmos instrumentos. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, a política de ordenamento 

do território e de urbanismo assunta num sistema de gestão territorial organizado 

em três âmbitos, a saber: âmbito nacional, âmbito regional e âmbito municipal. 
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Os instrumentos de âmbito nacional incluem diversos planos de desenvolvimento 

e/ou de ordenamento do território, nomeadamente Planos de Desenvolvimento e 

Programas Estratégicos, Planos Sectoriais e Planos Especiais de Ordenamento do 

Território (onde estão incluídos os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas, os 

Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas e os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira). 

Os planos regionais de ordenamento do território (PROT) definem a estratégia 

regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível 

nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, 

constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de 

ordenamento do território. 

Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) são instrumentos 

de natureza regulamentar, aprovados pelos municípios, através dos quais se 

estabelece o regime do uso do solo e se define os modelos de evolução previsível 

da ocupação humana e da organização das redes e sistemas urbanos. Esta 

categoria inclui os planos directores municipais (PDM), os planos de urbanização 

(PU) e os planos de pormenor (PP). 

Seguidamente apresentam-se os instrumentos com incidência, quer sobre o 

projecto aqui analisado, quer sobre a respectiva área de estudo, de acordo com a 

hierarquia acima enunciada. 

 

4.9.6.2. PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE 

O Plano de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES), enquanto diagnóstico 

prospectivo das opções de desenvolvimento económico e social de médio prazo 

para Portugal, assume um orientador da estratégia e as prioridades de acção 

previstas para o período entre 2000 e 2006, tendo servido de base ao Plano de 

Desenvolvimento Regional e ao QCAIII. 

Os seus objectivos específicos e os respectivos recursos financeiros indicativos, 

bem como os objectivos definidos para os fundos estruturais disponíveis para 
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Portugal pela Comissão Europeia são pormenorizados dos Programas Operacionais 

Sectoriais e dos Programas Operacionais Regionais. 

Deste modo, o Programa Operacional da Região Norte tem por objectivo global a 

promoção do desenvolvimento sustentável da Região do Norte, contribuindo 

decisivamente para a coesão nacional e regional. Este objectivo global será 

prosseguido através de um conjunto de prioridades estratégicas de 

desenvolvimento da Região Norte.  

A questão das acessibilidades e transportes é explorada na Prioridade 

Estratégica C (Promover as condições para um ordenamento equilibrado e 

sustentável do território nacional), que prevê, entre outros, os seguintes objectivos 

específicos: 

•  Melhorar as redes e sistemas de transportes de nível regional através do 

desenvolvimento de modos de transporte menos agressivos ambientalmente 

(nomeadamente o metro e o transporte fluvial), da requalificação das 

estradas nacionais e regionais, da melhoria das condições de acessibilidade 

e operação de portos regionais e da articulação entre as redes dos diferentes 

modos e meios de transporte; 

•  Melhorar as redes e os sistemas de transporte de nível local, pelo apoio à 

construção ou requalificação de vias municipais e intermunicipais, de centros 

coordenadores de transportes, de variantes urbanas, de medidas de acalmia 

de tráfego, segurança rodoviária e redução do impacte acústico e ambiental. 

Em termos de redes e sistemas de transportes, a Região Norte de Portugal é 

apontada como uma das regiões da União Europeia onde o indicador de existência 

de auto-estradas e de estradas por população e por área apresenta valores mais 

baixos.  

Tendo em atenção estes pressupostos, o Programa Operacional da Região Norte 

enuncia como uma das principais questões críticas em termos de acessibilidades a 

ligação rodoviária entre Viana do Castelo e Valença, na qual o IC1 seguramente 

contribuirá. 
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4.9.6.3. PROGRAMA OPERACIONAL DE ACESSIBILIDADES E 
TRANSPORTES (POAT) 

Procurando contextualizar o projecto em estudo, verificou-se que o Programa 

Operacional Sectorial das Acessibilidades e Transportes (POAT) prevê para o 

período de 2000-2006 a prossecução do esforço de investimento em infra-

estruturas (entre as quais a rede rodoviária), por forma a dotar o país de um 

sistema de transportes que lhe permita vencer a situação periférica a integrá-lo, de 

facto, no espaço europeu de que é membro de pleno direito desde 1 de Janeiro de 

1986. 

O IC1, infra-estrutura na qual se integra a Ligação a Caminha, objecto do presente 

EIA, enquadra-se no Eixo Prioritário 2 – Reforço da Coordenação Intermodal, 

nomeadamente na Medida 2.2 - Desenvolvimento da Rede Complementar 

rodoviária.  

No que respeita à Região Norte em particular este programa apresenta os seguintes 

objectivos específicos, nos quais a construção do IC1 se revê: 

•  Contribuir para o descongestionamento das áreas urbanas; 

•  Melhoria das acessibilidades regionais; 

•  Contribuir para o grande objectivo nacional de privilegiar uma boa 

mobilidade, respeitadora do ambiente e do ordenamento do território. 

Entre as entidades beneficiárias deste programa encontra-se o Instituto de Estradas 

de Portugal. 

 

4.9.6.4. PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL  

O IC1 – Viana do Castelo/Caminha, no qual se integra a Ligação a Caminha, 

objecto do presente EIA, encontra-se previsto ao nível do Plano Rodoviário Nacional 

(Decreto–Lei n.º 222/98 de 17 de Julho).  

Segundo o PRN, o IC1 tem inicio na zona da Guia, no Algarve prolongando-se até 

ao norte do país segundo uma orientação Norte/Sul terminando em Caminha, com 

o projecto em estudo – Ligação a Caminha. 
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O objectivo desta via é o de constituir um eixo rodoviário de ligação pelo litoral 

entre a zona sul do país e a zona Norte, interligando-se através de várias vias de 

comunicação com o interior do país, como sejam o caso do IP9, actualmente em 

fase de estudo prévio, do IP3, do IP4 e do IP5, entre outros.  

 

4.9.6.5. PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA 
(POOC) DE CAMINHA-ESPINHO 

O troço de costa entre Caminha e Espinho apresenta um conjunto diversificado de 

situações, alternando espaços de grande diversidade biológica e paisagística com 

outros caracterizados por uma ocupação urbana intensa, e em certos casos, 

degradada. 

Face a estas condicionantes, o POOC de Caminha-Espinho (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 25/99 de 7 de Abril) tem por objectivos: 

•  Ordenamento dos diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 

•  Classificação das praias e regulamentação do seu uso balnear; 

•  Valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos 

ambientais ou turísticos; 

•  Orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 

•  Defesa e conservação da natureza. 

O POOC Caminha-Espinho incide sobre uma faixa com 500m, abrangendo os 

concelhos de Caminha, Espinho, Esposende, Matosinhos, Póvoa do Varzim, Viana 

do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Relativamente à área de estudo do 

presente projecto (Ligação a caminha), verificou-se que não é abrangida pelo 

POOC, apesar do concelho de Caminha ser abarcado por este plano. Com efeito, a 

área de jurisdição do POOC Caminha-Espinho termina na Ponta do cabedelo, na foz 

do Rio Minho. 
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4.9.6.6. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO DO ALTO MINHO (PROTAM) 

A Resolução do Concelho de Ministros n.º 49/93 de 7 de Junho incumbe a Comissão 

de Coordenação da Região Norte (CCR-N) de promover a elaboração do Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alto Minho (PROTAM) no prazo máximo 

de 12 meses. O prazo de elaboração do mesmo Plano foi posteriormente 

prolongado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/94 de 1 de Outubro. 

A área a abranger pelo PROTAM corresponde aos agrupamentos de municípios do 

Vale do Minho (Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova 

de Cerveira) e do Vale do Lima (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima 

e Viana do Castelo). 

O PROTAM atenderá os seguintes objectivos (a) garantir e consolidar a 

rentabilização sustentada dos recursos e potencialidades existentes em particular 

pela promoção estratégica do turismo da floresta e do património cultural; (b) 

salvaguardar e valorizar a diversidade de valores e recursos minerais e culturais 

presentes e da paisagem no seu todo, tendo presente a inter-relação entre as duas 

margens do Minho e a complementaridade de usos e actividades; (c) contribuir 

para definir os modelos de ocupação e promoção mais ajustados a este espaço, de 

forma a articular e a reajustar os padrões de uso, ocupação e transformação do 

solo assumidos nos instrumentos de ordenamento municipal; (d) compatibilizar e 

promover as grandes opções de âmbito inter e supramunicipal, regional e mesmo 

sectorial, nomeadamente ao nível dos sistemas de equipamentos e infra-

estruturas; (e) articular o planeamento e gestão de usos e actividades com 

incidência no troço internacional do Rio Minho; e (f) consubstanciar um 

macrozonamento e um quadro de acções e medidas de intervenção integradas que 

promovam a coesão e o desenvolvimento harmoniosos do compartimento que 

constitui o Alto Minho. 

Segundo a Direcção Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Urbano (DGOTDU), o PROTAM encontra-se ainda em elaboração. 
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4.9.6.7. PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

Os PDM’s de Caminha e Vila Nova de Cerveira são os principais instrumentos de 

planeamento e gestão do território da área em estudo, definindo além das 

restrições e servidões (condicionantes), as linhas estratégicas de ordenamento do 

território que melhor poderão servir o desenvolvimento local. 

Os planos defendem que a melhoria das infra-estruturas rodoviárias é uma 

condição necessária para promover o desenvolvimento sócio-económico da região. 

As principais razões apontadas são as seguintes:  

- Existência de uma deficiente rede rodoviária não conseguindo dar resposta 

às necessidades de circulação com o exterior; 

- Importância da existência de ligações com os principais eixos rodoviários 

(IP1/A3 e IC1/A28), no sentido de que a circulação entre o Norte de 

Portugal (Braga e Porto) e a Galiza se faça de uma forma mais rápida e 

segura.  

O IC1, de que a Ligação a Caminha faz parte, constituirá uma alternativa de 

circulação à EN 13, para o tráfego de médio e longo curso nas regiões do Minho e 

do Douro Litoral , evitando o uso da EN 13 e a consequente passagem pelo interior 

dos núcleos urbanos. Deste modo, são melhoradas não só as situações de 

congestionamento, como também as situações de segurança rodoviária. A Ligação 

a Caminha, através dos Nós previstos/projectados no presente estudo fará a 

ligação ao centro urbano de Caminha por Norte.  

O Plano Director Municipal de Caminha, ratificado pela Resolução do Concelho de 

Ministros n.º 158/95 de 29 de Novembro, constitui o instrumento definidor das 

linhas gerais de política de ordenamento físico e de gestão urbanística deste 

território municipal. O Regulamento do PDM de Caminha considera, em função do 

uso dominante do solo, as seguintes classes de espaços: 
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Quadro 4.114 - Classes de Espaços do PDM de Caminha 

Classes de Espaço Sub-classes 

Espaços Agrícolas 
Áreas com viabilidade económica actual ou potencial 

Áreas agrícolas complementares 

Espaços Florestais 
Mata de produção 

Pastagem de montanha/gândara 

Espaços Naturais 

Leitos de cursos de água, mata ribeirinha, orla e 

sebes vivas 

Mata de protecção e mato 

Cordão litoral 

Sapal 

Mata Nacional do Camarido e Mata Nacional da 

Guelfa 

Espaços Urbanos 

Espaço urbano de alta densidade 

Espaço urbano de média densidade 

Espaço urbanos de baixa densidade 

Espaços Urbanizáveis 

Zonas de alta densidade 

Zonas de média densidade 

Zonas de baixa densidade 

Zonas de habitação social 

Zonas de carácter turístico 

Espaços para Equipamentos e Lazer 
Serviços públicos e unidades de interesse turístico 

Espaços verdes de uso colectivo 

Espaços Culturais 

Centro histórico de Caminha 

Imóveis classificados ou em vias de classificação 

Áreas urbanas com valor cultural 

Áreas não urbanas com especial valor cultural 

Espaços para Indústrias e Armazéns --- 

Espaços para Indústrias Pirotécnicas --- 

Espaços-Canais /  

protecção a infra-estruturas  

Rede viária nacional 

Rede viária municipal 

Rede ferroviária 

Rede de distribuição de energia eléctrica 

Sistemas de saneamento básico 

O Plano Director Municipal de Vila Nova de Cerveira foi ratificado Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 5/95 de 20 de Janeiro e alterado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2002 de 13 de Março. O território municipal de Vila 

Nova de Cerveira classifica-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação, nas 

seguintes classes de espaços: 
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Quadro 4.115 - Classes de Espaços do PDM de Vila Nova de Cerveira 

Classes de Espaço Sub-classes 

Espaços Urbanos --- 

Espaços Urbanizáveis --- 

Espaços de construção 

condicionada 

--- 

Espaços para equipamentos --- 

Espaços para equipamento 

turístico 

--- 

Espaços para indústria e 

armazenagem 

--- 

Espaços para indústria extractiva --- 

Espaços Agrícolas 
RAN 

Áreas agrícolas não integradas na RAN 

Espaços Florestais --- 

Espaços Naturais REN 

Espaços-Canais --- 

Espaços Culturais Imóveis classificados e em vias de classificação 

No PDM de Caminha encontra-se definido um corredor para o IC1 na Carta de 

Ordenamento, não apresentando contudo qualquer corredor para a Ligação a 

Caminha no local projectado e estudado no presente EIA. Com efeito, no PDM de 

Caminha esta ligação era efectuada a través da actual EN 301. 

O PDM do concelho de Vila Nova de Cerveira não define o espaço canal para esta 

via. 

 

4.9.6.8. PLANOS DE URBANIZAÇÃO E PLANOS DE PORMENOR 

Os Planos de Urbanização definem a organização espacial de uma parte do 

território municipal, integrada num perímetro urbano, e que exija uma intervenção 

integrada de planeamento.  

Através dos Planos de Pormenor desenvolvem-se e concretizam-se propostas de 

organização espacial de qualquer área específica do território municipal, definindo 

igualmente com detalhe a forma de ocupação e servindo de base aos projectos de 
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execução das infra-estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços 

exteriores, de acordo com as prioridades definidas em sede de PDM ou de PU. 

Nas freguesias intersectadas pelo projecto encontram-se previstos, definidos e/ou 

em vigor os seguintes planos: 

Caminha 

•  Plano de Pormenor do marque Municipal de Coura (previsto); 

•  Plano de Pormenor do Clube Fluvial das Pedras Ruivas (previsto); 

•  Plano de Pormenor do Largo de S. Bento (previsto); 

•  Plano de Pormenor da Marginal de Seixas (em vigor); 

•  Plano de Urbanização de Seixas (previsto); 

•  Plano de Recuperação de Rabusca (previsto); 

•  Plano de Urbanização de Lanhelas (previsto); 

•  Plano de Pormenor da Zona Industrial da Igreja Nova (previsto); 

•  Plano de Recuperação da Ranha (previsto). 

Vila Nova de Cerveira 

•  Segundo a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira não se encontram em 

vigor (não tão-pouco estão previstos) quaisquer Planos de Urbanização ou 

de Pormenor para as freguesias abrangidas pelo presente projecto 

(Gondarém e Sopo). 

No Desenho 30 – Carta de Ordenamento apresenta-se a localização dos Planos de 

Pormenor e dos Planos de Urbanização previstos, em elaboração e em vigor 

localizados nas freguesias intersectadas pela Ligação a Caminha.  

Como se pode observar no desenho, nenhuma das áreas abrangidas pelos Planos 

de Urbanização e Planos de Pormenor existentes e previstos na área de estudo é 

afectada pelo projecto em estudo, à excepção do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial da Igreja Nova, cuja área de jurisdição será intersectada pela Alternativa 

B2 e pela Alternativa 3. Note-se, porém, que este plano ainda não está em vigor, 

estando apenas previsto ao nível do PDM de Caminha. 
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4.9.6.9. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Relativamente aos espaços classificados nas Cartas de Ordenamento dos PDM’s da 

área de estudo da Ligação a Caminha, e de modo a facilitar a análise aqui 

efectuada, para que esta se torne mais objectiva e clara, procedeu-se à 

uniformização da respectiva nomenclatura, de acordo com as categorias abaixo 

apresentadas: 

 
Quadro 4.116 – Alteração da nomenclatura utilizada nas Cartas de Ordenamentos 

dos PDM’s de Caminha e de Vila Nova de Cerveira 

PDM de Caminha PDM de Vila Nova de Cerveira
Nomenclatura utilizada no 

presente estudo 

Espaços Agrícolas 

•  Áreas com viabilidade 

económica actual ou potencial 

•  Áreas agrícolas 

complementares 

Espaços Agrícolas 

•  RAN 

•  Áreas agrícolas não 

integradas na RAN 

Espaços Agrícolas 

Espaços Florestais 

•  Mata de produção 

•  Pastagem de 

montanha/gândara 

Espaços Florestais Espaços Florestais 

Espaços Naturais 

•  Leitos de cursos de água, mata 

ribeirinha, orla e sebes vivas 

•  Mata de protecção e mato 

•  Cordão litoral 

•  Sapal 

•  Mata Nacional do Camarido e 

Mata Nacional da Guelfa 

Espaços Naturais 

•  REN 
Espaços Naturais 

Espaços Urbanos 

•  Espaço urbano de alta 

densidade 

•  Espaço urbano de média 

densidade 

•  Espaço urbanos de baixa 

densidade 

Espaços Urbanos Espaços Urbanos 

Espaços Urbanizáveis 

•  Zonas de alta densidade 

•  Zonas de média densidade 

•  Zonas de baixa densidade 

Espaços Urbanizáveis Espaços Urbanizáveis 
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PDM de Caminha PDM de Vila Nova de Cerveira
Nomenclatura utilizada no 

presente estudo 

•  Zonas de habitação social 

•  Zonas de carácter turístico 

Espaços para equipamentos e lazer 

•  Serviços públicos e unidades 

de interesse turístico 

•  Espaços verdes de uso 

colectivo 

Espaços para equipamentos Espaços para Equipamentos 

Espaços para indústrias e armazéns 
Espaços para indústria e 

armazenagem 

Espaços para indústrias pirotécnicas --- 

Espaços Industriais 

•  Existentes 

Propostos 

--- 
Espaços para indústrias 

extractivas 

Espaços para Indústrias 

Extractivas 

Espaços Culturais 

•  Centro histórico de Caminha 

•  Imóveis classificados ou em 

vias de classificação 

•  Áreas urbanas com valor 

cultural 

•  Áreas não urbanas com 

especial valor cultural 

Espaços Culturais 

•  Imóveis classificados e 

em vias de classificação 

Espaços Culturais 

Espaços-Canais/protecção a infra-

estruturas 

•  Rede viária nacional 

•  Rede viária municipal 

•  Rede ferroviária 

•  Rede de distribuição de 

energia eléctrica 

•  Sistemas de saneamento 

básico 

Espaços-Canais 

Espaços-Canais 

•  Rede viária nacional 

•  Rede ferroviária 

 

De acordo com a Carta de Ordenamento (Desenho 30) verificam-se situações de 

afectação dos espaços descritos seguidamente. As áreas apresentadas para cada 

uma das soluções e alternativas têm em consideração o perfil transversal da via, 

pelo que inclui os aterros e as escavações previstos. 
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Quadro 4.117 – Classes de Espaços Afectadas – Alternativa B2 

Classe de Espaço Localização 
Extensão afectada 

(m) 

Área ocupada 

(ha) 

Espaço Natural 0+000/0+980 980 2.94 

Espaço Florestal 0+980/1+130 150 0.45 

Espaço Agrícola 1+130/1+250 120 0.36 

Espaço Canal 1+250 --- --- 

Espaço Florestal 1+250/1+550 300 0.9 

Espaço Urbanizável 0.53 

Espaço Agrícola 2.7 

Espaço Florestal 2.7 

Espaço Natural 

Nó de Vilar de Mouros 

1.3 

Espaço Natural 1+550/2+640 1090 3.27 

Espaço Agrícola 2+640/2+970 330 0.99 

Espaço Natural 2+970/3+090 120 0.36 

Espaço Agrícola 3+090/3+160 70 0.21 

Espaço Urbanizável 3+160/3+190 30 0.09 

Espaço Urbano 3+190/3+250 60 0.18 

Espaço Urbanizável 3+250/3+290 40 0.12 

Espaço Urbano 3+290/3+420 130 0.39 

Espaço Cultural 3+420/3+510 90 0.27 

Espaço Urbano 3+510/3+590 80 0.24 

Espaço Canal do CM 1001 3+550 --- --- 

Espaço Industrial Proposto 3+590/3+820 230 0.69 

Espaço Industrial Proposto 0.2 

Espaço Natural 
Restabelecimento 

0.1 

Espaço Agrícola 3+820/3+840 20 0.06 

Espaço Natural 3+840/4+010 170 0.51 

Espaço Agrícola 4+005/4+105 100 0.3 

Espaço Agrícola 1 

Espaço Urbano 0.3 

Espaço Urbanizável 0.058 

Espaço Natural 0.18 

Espaço Canal da EN 13 

Nó com a EN13 

--- 

Para além das afectações dos espaços acima enunciados, a Alternativa B2 

intersectará uma área a sujeitar ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da Igreja 

Nova (ver Carta de Ordenamento, Desenho 30), que corresponde ao Espaço 

Industrial intersectado entre os quilómetros 3+590/3+820. 
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Quadro 4.118 – Classes de Espaços Afectadas – Alternativa 1 

Classe de Espaço Localização 
Extensão afectada 

(m) 

Área ocupada 

(ha) 

Espaço Natural 0+000/0+980 950 2.85 

Espaço Florestal 0+980/1+140 160 0.48 

Espaço Agrícola 1+140/1+260 120 0.36 

Espaço Canal da EN 517 1+250 --- --- 

Espaço Florestal 3 

Espaço Natural 1.8 

Espaço Agrícola 1 

Espaço Urbanizável 

Nó de Vilar de Mouros 

0.4 

Espaço Florestal 1+260/1+550 290 0.87 

Espaço Natural 1+550/3+350 1800 5.4 

Espaço Natural Restabelecimento 0.45 

Espaço Industrial Existente 3+350/3+540 190 0.57 

Espaço Natural 3+540/3+850 310 0.93 

Espaço Industrial Existente 3+850/3+980 130 0.39 

Espaço Natural 3+980/4+280 300 0.9 

Espaço Florestal 4+280/4+520 240 0.72 

Espaço Urbano 4+520/4+808 288 0.86 

Espaço Urbano 1.25 

Espaço Florestal 1.2 

Espaço Canal da EN 13 

Nó com a EN13 (Gouvim) 

--- 

Relativamente a esta alternativa é de referir que os limites do traçado são 

contíguos (apesar de não haver uma verdadeira intersecção) à área a sujeitar ao 

Plano de Urbanização de Lanhelas ao quilómetro 3+200 e entre os quilómetros 

3+850 e 4+100.  
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Quadro 4.119 – Classes de Espaços Afectadas – Alternativa 2 

Classe de Espaço Localização 
Extensão afectada 

(m) 

Área ocupada 

(ha) 

Espaço Natural 0+000/0+480 480 1.44 

Espaço Agrícola 0+480/1+000 520 1.56 

Espaço Canal da EN 13 0+950 --- --- 

Espaço Natural 1.1 

Espaço Agrícola 2.9 

Espaço Florestal 

Nó de Vilar de Mouros 

1.1 

Espaço Florestal 1+000/1+060 60 0.18 

Espaço Natural 1+060/2+870 1810 5.43 

Espaço Natural Restabelecimento 0.45 

Espaço Industrial Existente 2+870/3+060 190 0.57 

Espaço Natural 3+060/3+370 310 0.93 

Espaço Industrial Existente 3+370/3+500 130 0.39 

Espaço Natural 3+500/3+800 300 0.9 

Espaço Florestal 3+800/4+040 240 0.72 

Espaço Urbano 4+044/4+332 288 0.86 

Espaço Urbano 1.25 

Espaço Florestal 1.2 

Espaço Canal da EN 13 

Nó com a EN13 (Gouvim) 

--- 

Tal como a Alternativa anteriormente caracterizada (Alternativa 1) esta solução 

apresenta um traçado contíguo a uma área a sujeitar ao Plano de Urbanização de 

Lanhelas, ao quilómetro 3+200 e entre os quilómetros 3+850 e 4+100.  

 

Quadro 4.120 – Classes de Espaços Afectadas – Alternativa 3 

Classe de Espaço Localização 
Extensão afectada 

(m) 

Área ocupada 

(ha) 

Espaço Natural 0+000/0+480 480 1.44 

Espaço Agrícola 0+480/1+200 720 2.16 

Espaço Canal da EN 517 0+950 --- --- 

Espaço Agrícola 3.45 

Espaço Florestal 0.45 

Espaço Natural 

Nó de Vilar de Mouros 

0.28 

Espaço Natural 1+200/2+050 850 2.55 

Espaço Agrícola 2+050/2+380 330 0.99 
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Classe de Espaço Localização 
Extensão afectada 

(m) 

Área ocupada 

(ha) 

Espaço Natural 2+380/2+500 120 0.36 

Espaço Agrícola 2+500/2+570 70 0.21 

Espaço Urbanizável 2+570/2+600 30 0.09 

Espaço Urbano 2+600/2+660 60 0.18 

Espaço Urbanizável 2+660/2+700 40 0.12 

Espaço Urbano 2+700/2+830 130 0.39 

Espaço Cultural 2+830/2+920 90 0.27 

Espaço Urbano 2+920/3+000 80 0.24 

Espaço Canal do CM 1001 2+950 --- --- 

Espaço Industrial Proposto 3+000/3+230 230 0.69 

Espaço Industrial Proposto 0.2 

Espaço Natural 
Restabelecimento 

0.1 

Espaço Agrícola 3+230/3+250 20 0.06 

Espaço Natural 3+250/3+420 170 0.51 

Espaço Agrícola 3+420/3+521 101 0.3 

Espaço Agrícola 1 

Espaço Urbano 0.3 

Espaço Urbanizável 0.058 

Espaço Natural 

Nó com a EN13 

0.18 

À semelhança do que sucede com a Alternativa B2., a Alternativa 3 intersectará 

uma área a sujeitar ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da Igreja Nova (ver 

Carta de Ordenamento, Desenho 30), que corresponde ao Espaço Industrial 

intersectado entre os quilómetros 3+590/3+820. 
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4.10. PATRIMÓNIO 

4.10.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo identificam-se os valores patrimoniais (imóveis ou vestígios 

materiais de tipo arquitectónico, arqueológico e etnográfico), situados na área de 

incidência das quatro soluções em estudo (Alternativa B2, Alternativas 1, 2 e 3) 

para a localização da Ligação a Caminha IC1, integrada no IC1 entre Viana do 

Castelo e Caminha.  

No âmbito do presente relatório, procurou definir-se um cenário de base, a partir 

do qual se estruturou o reconhecimento de campo, e se avaliaram os impactes 

associados à implementação da Ligação a Caminha. Seguidamente expõe-se o 

conjunto de procedimentos tomados na elaboração deste trabalho (Metodologia) e 

apresentam-se os resultados (Inventário). 

 

4.10.2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo abrange os seguintes concelhos e freguesias (conforme o 

Desenho 20 – Ocorrências Patrimoniais, à escala 1:25.000): Caminha (freguesias 

de Vilar de Mouros, Seixas e Lanhelas) e Vila Nova de Cerveira (freguesias de Sopo 

e Gondarém). A área de incidência do projecto corresponde a um corredor com 

cerca de 400m centrado no eixo do traçado das soluções alternativas. 

 

4.10.3. METODOLOGIA 

Para a Caracterização da Situação de Referência foram considerados vários 

elementos patrimoniais (materiais, estruturas e sítios de interesse arqueológico, 

arquitectónico e etnográfico), de acordo com as três seguintes classes de valor: 

•  Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente os imóveis 

classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de 

condicionantes dos planos directores municipais; 
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•  Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que, não 

estando abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos científicos, 

em inventários patrimoniais e ainda aqueles cujo interesse patrimonial está 

vulgarizado; 

•  Elementos singulares de humanização do território, ilustrativos dos 

processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos 

naturais. 

A metodologia de caracterização do sistema de referência envolve as tarefas que a 

seguir se enunciam: 

•  Recolha de informação; 

•  Trabalho de campo; 

•  Registo e inventário (incluindo registo cartográfico e fotográfico). 

Para a definição de um cenário-base a partir do qual se irá estruturar o trabalho de 

campo, que permita reconhecer os elementos de interesse patrimonial localizados 

na área de estudo, foi efectuada uma pesquisa de diversas fontes documentais. 

A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta: 

•  Levantamento bibliográfico com desmontagem comentada do máximo de 

documentação específica disponível, de carácter geral ou local; 

•  Levantamento toponímico e fisiográfico, com base nas Cartas Militares de 

Portugal 1:25.000 (folhas nº6 e 14) com recolha comentada de todos os 

potenciais indícios localizados na área de incidência do projecto. 

O levantamento bibliográfico incidiu principalmente em corredores com cerca de 

400 metros de largura centrados no eixo de cada traçado (tendo, contudo, sido 

registados outros sítios a distâncias superiores, até à distância máxima de 1 Km, 

por forma a proporcionar um enquadramento patrimonial do projecto), e teve as 

seguintes fontes de informação: 

•  Inventários Patrimoniais e Cartas Arqueológicas de organismos públicos 

(Instituto Português de Arqueologia - Base de Dados Endovélico, Instituto 

Português do Património Arquitectónico – site www.ippar.pt); 

•  Bibliografia especializada; 
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•  Plano Director Municipal do Concelho de Caminha e Vila Nova de Cerveira. 

•  EIA’s desenvolvidos anteriormente para outros troços do IC1 – 

Viana/Caminha. 

Por forma a actualizar a informação contida nos elementos acima enunciados foi 

contactada a extensão do IPA sediada em Vila do Conde (Dr. Pedro Faria), a 

Direcção Regional do Porto do Instituto Português do património Arquitectónico (Dr. 

Miguel Rodrigues) e a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (Dra. Paula 

Ramalho). A Câmara Municipal de Caminha não possui qualquer Gabinete Técnico 

na área do património, pelo que os dados disponíveis são os constantes do 

respectivo PDM. 

No seguimento deste contacto, quer a extensão do IPA, quer a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira afirmaram que o inventário produzido no âmbito do 

presente estudo encontrava-se bastante completo, desconhecendo a existência de 

outros sítios (inéditos ou publicados) localizados nos corredores de 400m das várias 

soluções alternativas. 

Segundo o IPPAR do Porto, não ocorre na área de estudo qualquer outro imóvel 

classificado ou em vias de classificação para além dos constantes das listas 

disponíveis no site do IPPAR (www.ippar.pt). 

Para a fase de trabalho de campo preconizou-se a seguinte estratégia: 

•  Reconhecimento das ocorrências patrimoniais identificadas ao nível da 

bibliografia localizados na área de incidência do projecto; os sítios 

localizados fora do corredor em estudo (a mais de 200m do eixo da via para 

cada lado) não foram visitados em virtude de não se esperarem impactes 

decorrentes da construção da Ligação para além dessa distância; 

•  Reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que 

apontam, ao nível da Carta Militar, para a presença de vestígios de natureza 

presumivelmente antrópica (arqueológicos, arquitectónicos ou etnográficos); 

•  Prospecção do corredor a ocupar pela Ligação, tendo em vista a identificação 

de sítios e estruturas de potencial interesse patrimonial e científico; 

•  Prospecção dirigida, a partir da observação directa da paisagem e da 

morfologia do terreno da área envolvente;  
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•  Recolha de informação oral junto dos habitantes e trabalhadores locais e 

posterior confirmação, de dados ou indícios de natureza patrimonial. 

Para o registo de campo das novas ocorrências no campo foi utilizada uma ficha de 

inventário de preenchimento rápido. 

Finalmente, teve lugar uma fase de registo e inventário, de que resultou uma 

compilação dos elementos identificados. Para o registo dos vestígios patrimoniais 

de natureza arqueológica, arquitectónica ou com interesse etnográfico foi utilizada 

uma ficha-tipo com os seguintes campos (preenchidos de acordo com a lista do 

Thesaurus do Endovélico:  

•  Identificação do Sítio (N.º Inventário e Designação - Topónimo, Tipo e 

Cronologia); 

•  Localização (Freguesia, Concelho, Carta Militar de Portugal; Coordenadas 

Geográficas); 

•  Descrição, Fotografias e Referência Bibliográfica. 

 

4.10.4. RESULTADOS 

4.10.4.1. LEVANTAMENTO TOPONÍMICO E FISIOGRÁFICO;  

O levantamento toponímico realizado, tendo como base a Carta Militar de 

Portugal à escala 1:25.000 (folhas nº 6 e 14), a partir do qual se procedeu ao 

levantamento de campo, conduziu à identificação de algumas designações 

sugestivas do ponto de vista toponímico para a detecção de eventuais vestígios de 

natureza arqueológica.  

O levantamento toponímico realizado teve como objectivo isolar elementos 

referentes ao ambiente humanizado, que permitisse uma reconstituição mais 

completa da rede de povoamento ao longo dos tempos.  

Esta tarefa carece de densidade cronológica, ou seja, os topónimos inventariados 

reflectem somente o estado actual da toponímia. Apesar de cada topónimo ter uma 

origem no tempo e uma explicação individual para a sua atribuição, no conjunto 

constituem a uma realidade contemporânea (FERREIRA e SOARES, 1994, p.99). 
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Com base da Carta Militar de Portugal foi referenciado um conjunto de topónimos 

que indicam directa ou indirectamente a presença de vestígios ou estruturas de 

natureza arqueológica: Lage, Anta, Senhora do Crasto e Quinta do Crasto, sendo 

que os dois últimos apontam de facto para a presença de um sítio arqueológico já 

conhecido (SILVA, 1986; ALMEIDA, 1996). 

A análise da fisiografia (realizada igualmente com base na Carta Militar de 

Portugal, à escala 1:25 000) foi efectuada para detecção de potenciais locais de 

implantação de povoamento humano.  

Em termos fisiográficos, a área de estudo é dominada pela presença dos vales dos 

Rios Minho e Coura, e por acidente orográficos bastante acentuados, 

nomeadamente os montes do Gorito (158 m) e Monte de Góis (348 m). Deste 

modo, verifica-se que se trata de um espaço muito acidentado uma vez que as 

cotas sobem muito rapidamente desde os vales aluvionares, dando origem a 

vertentes bastante acentuadas.  

Estas características limitam bastante as possibilidades de estabelecimento das 

comunidades humanas, facto que se pode verificar ainda nos dias de hoje, em que 

o povoamento tende a concentrar-se nos vales dos rios acima mencionados.  

 

4.10.4.2. TRABALHO DE CAMPO 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei nº 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 287/2000 de 10 de Novembro) os trabalhos de prospecção 

arqueológica foram previamente autorizados pelo Instituto Português de 

Arqueologia (Ofício 01569 de 11 de Fevereiro, apresentado no Anexo VII). 

Os trabalhos decorreram durante a última semana de Fevereiro, em condições 

meteorológicas instáveis dominantes, com períodos de chuva e vento ocasionais. 

Contudo, atendendo à época do ano em que este trabalho teve lugar (chuvas 

recentes e a humidade elevada verificada nesta região do país), o progresso no 
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campo foi difícil, tanto ao nível das deslocações com viatura, como a pé, em virtude 

do solo se apresentar bastante encharcado em alguns troços prospectados.  

Além disso, a elevada humidade fomentou o crescimento da vegetação em toda a 

área prospectada, verificando-se a existência de densos matagais de tojo, que 

dificultaram a progressão (ver Fotografia 1, no Registo Fotográfico presente no 

Anexo VII), e ainda a presença de musgo na maioria dos penedos graníticos, 

inviabilizando a detecção de eventuais gravuras rupestres. 

O trabalho de campo teve como objecto de pesquisa nos corredores definidos para 

as soluções de traçado (com cerca de 400 m de largura), centrados nos eixos das 

alternativas. 

Em termos da estratégia seguida para o trabalho de campo, em primeiro lugar 

foram visitadas e reconhecidas todas as ocorrências patrimoniais inventariadas com 

base quer nos estudos de impacte que antecederam o presente estudo (AMB & 

VERITAS, 2000; AMB & VERITAS, 2001A; AMB & VERITAS, 2001B; AMB & VERITAS, 

2002) quer na demais bibliografia consultada.  

Em segundo lugar foram inquiridos os locais nos corredores em estudo que em 

termos topográficos/fisiográficos, bem como toponímicos, apresentariam um 

potencial elevado para a ocorrência de vestígios de natureza arqueológica. 

No âmbito do presente trabalho de campo não se procedeu a qualquer recolha de 

materiais arqueológicos, apenas ao seu registo fotográfico e cartográfico. 

 

4.10.4.3. PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

Em relação ao Património Classificado, e segundo os dados disponíveis no site 

www.ippar.pt e na publicação do IPPAR (LOPES, 1993), ocorre na área de estudo 

um conjunto bastante rico em termos de elementos classificados. As listagens 

consultadas foram posteriormente confirmadas pela Direcção Regional do Porto do 

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR). 
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Quadro 4.121 – Património Classificado localizado na área de estudo da Ligação a 

Caminha 

Designação Freguesia Concelho Protecção legal Decreto Data 

Ponte de Vilar de 

Mouros 

Vilar de 

Mouros 
Caminha Monumento Nacional 16-6-1910  

Laje das Fogaças Lanhelas Caminha Monumento Nacional 735/74 21-12-1974 

Torre de Lanhelas/  

Casa da Torre de 

Lanhelas/  

Paço de Lanhelas 

Lanhelas Caminha 
Imóvel de Interesse 

Público 
45/93 30-11-1993 

 

4.10.4.4. INVENTÁRIO DAS OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS 

Concluídas as tarefas acima indicadas, o inventário elaborado para a área de estudo 

e para a área de implementação do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a 

Caminha apresenta 41 ocorrências patrimoniais. 

Os sítios foram registados através de um número de ordem dentro da folha da 

Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, seguindo grosso modo uma sequência 

espacial de Oeste para Este. O inventário encontra-se materializado na Carta de 

Ocorrências Patrimoniais (Desenho 20). Para maior pormenor deverá ser 

consultado o Anexo VII - Património, onde poderá ser visualizada a cartografia dos 

elementos patrimoniais à escala 1:5.000. O registo fotográfico dos sítios 

arqueológicos inéditos é igualmente apresentado neste Anexo. 

Nos quadro seguinte apresenta-se a ficha-tipo utilizada no registo das ocorrências 

patrimoniais e o inventário, onde para além do topónimo, da localização e da 

tipologia se dá particular destaque à cronologia de cada ocorrência e a uma breve 

descrição, sendo apresentadas as respectivas referências bibliográficas e o número 

das fotografias.  
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Quadro 4.122 - Ficha-tipo utilizada no registo das ocorrências patrimoniais 

Nº Designação Localização Descrição 

 Topónimo 

Tipo 

Cronologia 

Localização 

(Freguesia/Concelho) 

Carta Militar de Portugal 

Coordenadas (GAUSS) 

Cota altimétrica 

Breve Descrição 

Referência Bibliográfica 

Fotografia 
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Quadro 4.123- Ocorrências patrimoniais 

Nº Designação Localização Descrição 

1 Igreja Paroquial de Vilar 

de Mouros 

Igreja 

Medieval/Moderno 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.900; 144.850; 40m 

Sol. B2; pK 3+100; 700 m 

Alt. 3; pK 2+500; 700 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº58). 

2 Quinta da Várzea 

Torre e Capela 

Medieval/Moderno 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.700; 145.000; 10 m 

Sol. B2; pK 3+000; 900m 

Alt. 3; pK 2+400; 900 m 

Casa senhorial, com brasão. No interior da Quinta existe uma torre, com ameias, de origem, 

possivelmente, medieval/moderna. O último estilo que se destaca nesta torre é o Manuelino. 

Junto à EM 517 situa-se a capela de Sto. António já de época moderna (barroca). 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS, 2001b (nº36). 

3 Ponte de Vilar de Mouros 

Ponte 

Medieval 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.700; 145.500; 5 m 

Sol. B2; pK 2+600; 950 m 

Alt. 3; pK 2+000;950 m  

Ponte românica construída no séc. XIV. Possui estrutura em cavalete, está apoiada em 3 arcos 

(o arco do meio é de maiores dimensões) e apresenta, nas extremidades, dois olhais. Tem 

guardas. Está classificada como Monumento Nacional (Decreto de 16-6-1910). 

ALVES (1995); PDM de Caminha; www.ippar.pt; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 

2001b (nº29). 

4 Capela de Sto. Amaro 

Capela 

Moderno 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.700; 145.600; 5 m 

Sol. B2; pK 2+500; 1 Km 

Alt. 3; pK 1+900;1 Km 

Capela dedicada a Santo Amaro. Está orientada na direcção E/O e tem cobertura de duas águas. 

Na fachada comporta uma rosácea e duas janelas redondas, a baixa altura, a ladear a porta. No 

cimo observam-se dois pináculos em cada vértice da fachada. Na parte superior e ao longo da 

cumeada existem três cruzes. Na parede traseira da capela situa-se um pequeno sino. No lado 

direito da capela existe um cruzeiro.  

ALVES (1995); PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº30). 
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Nº Designação Localização Descrição 

5 Azenhas 

Azenhas 

Moderno/Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.850; 146.050; 10 m 

Sol. B2; pK 2+000; 750 m 

Alt. 3; pK 1+400; 750 m 

Conjunto de azenha, pontão e açude. 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº56). 

6 Armada 

Moinho 

Moderno/Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

546.550; 146.750; 100 m 

Início de todas as soluções (pK 

0+000); 300 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº57). 

7 Mina do Castelhão 

Mineração 

Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.000; 147.100; 50 m 

Alt. 1; pK 0+500; 200 m 

Alt. 2; pK 0+500; 200 m 

Vestígios com interesse do ponto de vista do estudo da mineração e arqueologia industrial da 

região, que têm sido objecto de investigação por parte da Universidade do Minho. Em visita ao 

local verificou-se que se trata de uma área profundamente alterada em termos de topografia 

pelas sucessivas surribas aí ocorridas para o plantio de eucaliptos, não tendo sido observados 

quaisquer vestígios de mineração. Fotografia 2 

8 Seixas 

Cruzeiro 

Contemporâneo 

Seixas/Caminha 

CMP 14 

548.200; 144.200; 10 m 

Sol. B2; Nó EN13; 100 m 

Alt. 3; Nó EN13; 100 m 

O cruzeiro encontra-se na berma da EN13, entre o km109 e o 110, numa propriedade privada. É 

de granito e possui na base uma inscrição ilegível, devido à aplicação de uma placa de granito 

que assinala a estrada. 

Fotografia 3 

AMB & VERITAS, 2001b (nº39).  
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Nº Designação Localização Descrição 

9 Senhora do Crasto 

Capela e Castro 

Moderno/Contemporâneo 

Idade do Ferro 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.800; 144.900; 127 m 

Sol. B2; pK 3+430; 50 m 

Alt. 3; pK 2+850; 50m 

No cimo do cabeço existe uma pequena capela de planta rectangular dedicada à Sra. do Crasto. 

Em frente deste edifício encontra-se um cruzeiro. Nas traseiras da capela observam-se 

estruturas de tipologia castreja, postas à vista por uma intervenção arqueológica, actualmente 

cobertas por densa vegetação. Toda a plataforma onde foi construída a capela terá destruído os 

vestígios arqueológicos aí existentes em virtude de se apresentar aplanada e com abundantes 

materiais cerâmicos recentes, fruto de sucessivos restauros e reparações na capela. Fotografias 

4 e 5 

SILVA (1986); PDM de Caminha; ALMEIDA (1996); AMB&VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 

2001b (nº34). 

10 Quinta do Crasto 

Quinta 

Moderno 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.700; 145.000; 80 m 

Sol. B2; pK 3+200; 20 m 

Alt. 3; pK 2+620; 20 m 

Casa solarenga datada do século XVIII, que inclui capela e brasão. 

 

 

 

Fotografia 6 

11 Capela do Senhor dos 

Passos 

Capela 

Moderno/Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.750; 144.700; 70 m 

Sol. B2; pK 3+400; 70 m 

Alt. 3; pK 2+850; 70 m 

Capela com casa em anexo (sacristia), construída em granito. A fachada apresenta uma roseta, 

abaixo da qual existe uma janela rectangular. De cada lado da porta existe uma janela 

rectangular. Sobre a porta observa-se um arranjo em volutas, ligadas à janela, e pináculos a 

ladear. 

Fotografia 7 

ALVES (1995); PDM de Caminha; AMB&VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº33). 

12 Capela do Senhor do 

Calvário 

Capela 

Moderno/Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.650; 144.700; 65 m 

Sol. B2; pK 3+350; 150 m 

Alt. 3; pK 2+800; 150 m 

Capelinha construída em granito. Tem um frontão com volutas, encimado por uma cruz. Cada 

extremidade (vértice) ostenta duas bolas esculpidas e assentes numa base, que as projecta 

para o alto. Tem 2 metros de altura na parte frontal e 1, 5 m de altura no lado oposto. 

Fotografia 8 

PDM de Caminha; AMB&VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº32).  
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Nº Designação Localização Descrição 

13 Rio Ouro 

Moinho 

Moderno/Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.600; 145.750; 21 m 

Sol. B2; pK 2+330; 25 m 

Alt. 3; 1+710; 25 m 

Trata-se de um antigo moinho situado na margem do rio de Ouro, a meia encosta do Gois 

Pequeno. Como afirmou o dono, este moinho foi remodelado e passou a funcionar como 

habitação. Actualmente apenas a levada testemunha a sua antiga função. 

Fotografia 9 

AMB & VERITAS, 2001b (nº41).  

14 Cachadinha 

Gravura 

Moderno 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.600; 146.300; 40 m 

Todas as soluções; Nó de Vilar de 

Mouros; 50 m 

Afloramento granítico gravado com um cruciforme (de 14 cm x 11 cm) e uma cavidade (de 42 

cm x 36 cm); o sulco possui 1 cm de profundidade. Este “monumento” encontra-se isolado 

entre afloramentos e um manto arbustivo de tojo. Não foi localizado em virtude da zona 

apresentar uma intensa vegetação. 

AMB & VERITAS, 2001b (nº31). 

15 Rodetes 1 

Alminha 

Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.500; 146.550; 13 m 

Todas as soluções; Nó de Vilar de 

Mouros; 10 m 

Monumento situado à beira da estrada. Tem 2,7 m de comprimento, 1,6 m de largura e 1,1 m 

de profundidade. No seu interior existe uma imagem de Jesus Cristo e ornamentações com 

flores secas. É objecto de culto.  

 

AMB & VERITAS, 2001b (nº26). 

16 Amoladores 

Gravura 

Moderno/Contemporâneo 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

547.700; 146.800; 13 m 

Sol. B2 e Alternativa 1; Nó de Vilar 

de Mouros; sob o ramo que dá 

acesso à EM 517 (France) 

Afloramento gravado com dois cruciformes, um dois quais possui sulco profundo. As gravuras 

estão voltadas a sul. 

 

 

Fotografia 10 

AMB & VERITAS, 2001b (nº25).  
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Nº Designação Localização Descrição 

17 Soutelo 

Azenha 

Contemporâneo 

Vilar de Mouros/Caminha 

CMP 14 

547.400; 146.800; 10 m 

Todas as soluções; Nó de Vilar de 

Mouros; 80 m (Alt. 2, a mais 

próxima) 

Conjunto constituído por uma azenha e casa do moleiro, ambos recuperados. A azenha 

apresenta duas datas: 1859 e 1877. 

Fotografias 11 e 12. 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº64). 

18 Rodetes 2 

Azenha 

Moderno/Contemporâneo 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

547.400; 147.100; 5 m 

Sol. B2 e Alt. 1; pK 0+900; 75 m 

Trata-se de uma azenha integrada numa propriedade fechada o que impediu uma observação 

mais pormenorizada. Encontra-se adaptada a habitação. 

Fotografia 13 

 

AMB & VERITAS, 2001b (nº23).  

19 Rodetes 3 

Azenha 

Moderno/Contemporâneo 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

547.400; 147.200; 11 m 

Sol. B2 e Alt. 1; pK 0+850; 350 m 

Trata-se de uma azenha que foi recuperada como habitação e que se insere numa propriedade 

privada. Conserva ainda três rodas de madeira. Existe um açude neste espaço. 

 

AMB & VERITAS, 2001b (nº22). 

20 Rodetes 4 

Alminha 

Moderno/Contemporâneo 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

547.400; 147.450; 16 m 

Sol. B2 e Alt. 1; pK 0+900; 350 m 

Monumento encimado por uma cruz e assente sobre um afloramento granítico. Na face frontal é 

visível uma pintura que integra um anjo com uma balança na mão, entre outras personagens. 

Apresenta uma inscrição com a data de 1983. O afloramento foi escavado de modo a constituir 

degraus e à sua esquerda observa-se um cruciforme gravado. Tem 1,38 m de altura, da base 

até à ponta da cruz, 0,47 m de espessura e 0,79 m de largura. 

AMB & VERITAS, 2001b (nº24). 

21 Capela de S. João 

Capela 

Moderno 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

547.400; 147.800; 45 m 

Sol. B2 e Alt. 1; pK 0+900; 700 m 

Embora bastante descaracterizado, este edifício simples possui ainda alguns elementos que 

patenteiam a sua raiz seiscentista, nomeadamente o lintel da porta e a torre sineira central que 

remata a frontaria. 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 
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Nº Designação Localização Descrição 

22 Cova Boa 

Capela 

Moderno 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.300; 145.200; 60 m 

Alt. 1; pK 2+700; 550 m 

Alt. 2; 2+200; 550 m 

Edifício que data de 1724. 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº60). 

23 Casa da Torre 

Torre 

Medieval/Moderno 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.900; 145.000; 3 m 

Alt. 1; pK 3+200; 900 m 

Alt. 2; 2+700; 900 m 

Do lado esquerdo da N13 quando se passa por Lanhelas, quem vai em direcção a Valença, de 

uma Torre que se encontra a beira rio. Trata-se de uma torre e anexo ameado, no âmbito de 

uma quinta. Pelas nossas contas deverá possuir uns 300 m2. Está classificada como imóvel de 

interesse público (Decreto-Lei nº45/93 de 30 de Novembro). 

PDM de Caminha; www.ippar.pt; AMB & VERITAS, 2001b (nº38). 

24 Marroco 

Capela e portão 

brasonado 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.800; 145.000; 8 m 

Alt. 1; pK 3+100; 850 m 

Alt. 2; 2+600; 850 m 

Capela com um portão brasonado. A capela apresenta na fachada uma porta em arco encimado 

e um campanário, no qual já não existe sino. Do portão é encimado por um brasão esquartelado 

e 3 ameias. Em vias de classificação por despacho de 24/02/1997 do Senhor Presidente do 

IPPAR. 

AMB & VERITAS, 2001b (nº37). 

25 Regueiros 

Igreja 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.700; 145.250; 20 m 

Alt. 1; pK 3+100; 600 m 

Alt. 2; 2+600; 600 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha. 

26 Boavista 1 

Capela 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.700; 145.400; 30 m 

Alt. 1; pK 3+150; 400 m 

Alt. 2; 2+650; 400 m 
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Nº Designação Localização Descrição 

27 Boavista 2 

Capela 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.550; 145.700; 50 m 

Alt. 1; pK 2+900; 200 m 

Alt. 2; 2+400; 200 m 

Conjunto constituído por capela em estilo barroco, coreto e escadarias em granito. 

 

 

 

Fotografia 14. 

28 Capela de S. Sebastião 

Capela 

Moderno 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.650; 145.400; 30 m 

Alt. 1; pK 3+200; 500 m 

Alt. 2; 2+700; 500 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº61). 

29 Igreja Paroquial de 

Lanhelas 

Igreja 

Moderno 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.700; 145.600; 78 m 

Alt. 1; pK 3+200; 400 m 

Alt. 2; 2+700; 400 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº62). 

30 Cruzeiro 

Cruzeiro 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

548.700; 145.600; 78 m 

Alt. 1; pK 3+300; 250 m 

Alt. 2; 2+800; 250 m 

 

 

 

 

PDM de Caminha; AMB & VERITAS (2000); AMB & VERITAS, 2001b (nº62). 

31 Lage das Fogaças 

Gravura 

Proto-Histórico 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

549.000; 145.900; 80 m 

Alt. 1; pK 3+400; 50 m 

Alt. 2; 2+950; 50 m 

Localiza-se no recinto da oficina de pirotecnia da firma Libório Fernandes, Lda (em ruínas), Chão 

das Castanheiras, Lugar da Boavista, freguesia de Lanhelas. Está classificado como Monumento 

Nacional - Decreto-Lei nº735/74 de 21 de Dezembro 

Fotografias 15 e 16 

PDM de Caminha; www.ippar.pt      
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Nº Designação Localização Descrição 

32 Cruzeiro Velho 

Cruzeiro 

Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

549.300; 145.900; 50 m 

Alt. 1; pK 3+900; 50 m 

Alt. 2; 3+400; 50 m 

O local encontra-se profundamente afectado pelo plantio de um pinhal, que posteriormente foi 

alvo de incêndio. Aquando da visita ao local as árvores queimadas estavam a ser removidas. 

Fotografia 17 

 

PDM de Caminha  

33 Capela de S. Martinho 

Capela 

Moderno/Contemporâneo 

Lanhelas/Caminha 

CMP 14 

549.550; 145.950; 30 m 

Alt. 1; pK 4+000; 130 m 

Alt. 2; 3+550; 130 m 

 

Fotografia 18 

 

 

PDM de Caminha.  

34 Gouvim 

Edifício 

Moderno 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.750; 146.700; 40 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 80 m 

 

Fotografias 19 e 20 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira.  

35 Casa do Feital 

Edifício 

Moderno 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.900; 147.000; 45 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 450 m 

Edifício datado do século XVIII. 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 

36 Aldeia 

Cruzeiro 

Moderno/Contemporâneo 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.850; 147.200; 30 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 550 m 

 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 
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Nº Designação Localização Descrição 

37 Capela de S. Sebastião 

Capela 

Contemporâneo 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.950; 147.250; 15 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13;650 m 

Edifício do século XIX. No adro encontram-se duas cabeceiras de alminhas da mesma época. 

Junto à capela, integradas numa casa de habitação estão duas outras alminhas dedicadas a S. 

Sebastião datadas do século XIX, com retábulo de madeira pintada. No muro existente em 

frente à fachada principal da capela encontram-se umas alminhas desactivadas que foram 

transformadas em nicho. 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 

38 Casa dos Bicos 

Edifício 

Contemporâneo 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

550.050; 147.400; 10 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 800 m 

Edifício do século XIX. 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 

39 Linhares 

Edifício 

Contemporâneo 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.950; 147.550; 15 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 900 m 

Unidade fabril do século XIX. 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 

40 Quinta da Chãnzinha 

Quinta 

Moderno/Contemporâneo 

Gondarém/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.850; 147.400; 20 m 

Alt. 1 e 2; Nó EN 13; 800 m 

Conjunto datado do século XVIII/XIX. 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 

41 Castro do Monte Góis 

Castro 

Idade do Ferro e Romano 

Sopo/Vila Nova de Cerveira 

CMP 14 

549.000; 147.100; 196 m 

Alt. 1; pK 3+600; 1 Km 

Alt. 2; 3+100; 1K m 

Povoado fortificado dos finais da Idade do Ferro, onde são visíveis restos do seu sistema 

defensivo; abundam vestígios cerâmicos de época castreja e romana. 

 

 

PDM de Vila Nova de Cerveira. 
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4.11. PAISAGEM 

4.11.1. INTRODUÇÃO 

A paisagem é expressão dos recursos naturais (biofísicos e biológicos) disponíveis, 

por vezes alterados pela presença do Homem. Neste sentido, pode ser entendida 

como um recurso natural não renovável e pode constituir um factor de qualificação 

do espaço. 

A avaliação da QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM permite quantificá-la, tornando 

possível a avaliação do valor que a mesma tem a nível local e/ou regional, não só 

em termos visuais, mas também ao nível da conservação da natureza. 

A qualidade visual tem uma relação estreita com a percepção humana. Esta 

depende do conhecimento/experiência dos observadores, que lhe atribuem uma 

escala estética. 

Quanto maior a extensão de paisagem que a nossa vista abarca menor é a 

percepção individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, 

escala, diversidade) e, consequentemente, maior a importância da sua avaliação 

conjunta. 

Nas situações em que o território é marcado pela intervenção do homem, a 

paisagem define-se também como a expressão duma acção humana continuada 

que, confere individualidade e autenticidade cultural, a determinados locais ou 

regiões. 

Nos locais onde a paisagem, natural ou humanizada, apresenta características de 

excelência, estas, podem ser o fundamento para a classificação dos espaços e 

imposição de condicionalismos no âmbito do ordenamento do território. As áreas 

classificadas e protegidas sob a denominação de Paisagem Protegida, são disto 

exemplo. 

As medidas de protecção devem ser adoptadas em função da qualidade visual 

determinada. No entanto, a determinação de valores nesta situação é equívoca e 
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devem procurar-se metodologias claras baseadas em caracterizações exaustivas 

dos parâmetros em análise. 

A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL é entendida como a capacidade que uma 

paisagem possui para absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração 

da sua expressão e carácter e da sua qualidade visual.  

Torna-se assim necessário analisar a paisagem envolvente ao local de projecto para 

proceder à identificação do valor da composição cénica das diferentes zonas e da 

alteração produzida. Devem, sempre que se justifique, prever-se medidas de 

prevenção da sua alteração. 

O estudo da paisagem compreende dois aspectos principais: 

- considera a paisagem de forma total e identificando-a como um todo, onde 

as inter-relações entre os elementos inertes (solo, água, ar) e vivos (fauna, 

flora e o Homem) servem de indicadores; 

- considera o efeito cénico da paisagem. Atendendo à expressão dos valores 

estéticos, plásticos e emocionais do meio natural. Sob este ponto de vista a 

paisagem é interpretada como a expressão espacial e visual do meio. 

 

4.11.2. ÁREA DE ESTUDO 

Para o estudo da Bacia Visual com potencial de ser afectada por cada alternativa, 

atendendo às características da via em estudo e às características da percepção 

humana, considerou-se a área de estudo apresentada no Desenho 3 do anexo IX - 

Traçado e Área em Estudo. 

Para a restante análise da paisagem, restringiu-se a área de estudo ao território 

português (sendo limitada pela linha de fronteira). Considera-se que esta área 

permite uma correcta percepção das unidades de paisagem, definidas pela 

morfologia e pelo uso do solo, que poderão ser afectadas pela via proposta, assim 

como da qualidade visual e capacidade de absorção da paisagem. Por outro lado, 

evita-se condicionamentos ao nível da integração da informação. 
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4.11.3. METODOLOGIA GERAL 

Para a caracterização da paisagem da área de estudo considerou-se as unidades de 

paisagem presentes, definidas a partir das características morfológicas e dos usos 

do solo que lhes confere um carácter específico.  

A análise da paisagem foi realizada com recurso a pesquisa de fontes bibliográficas, 

informação digital disponível - informação altimétrica (curvas de nível com 

equidistância de 10 m), uso actual do solo, Planos Directores Municipais, limites das 

áreas naturais classificadas, traçados georeferenciados, fotografia área - e a 

realização de trabalho de campo. 

 

Análise Visual Da Paisagem 

Na análise visual da paisagem utilizou-se os conceitos de Qualidade Visual, 

Capacidade de Absorção e Sensibilidade da Paisagem.   

A caracterização da Qualidade Visual da paisagem foi realizada com recurso à 

análise de diversos parâmetros intrínsecos da mesma, nomeadamente dos declives, 

exposições, valores naturais, produtividade e presença de intrusões visuais. 

Também a análise da Capacidade de Absorção foi realizada com recurso à análise 

dos parâmetros dos declives, exposições, uso do solo e presença de valores 

naturais. 

Sobre as cartas temáticas de cada um dos parâmetros analisados colocou-se uma 

malha ortogonal com 25 m de lado. A cada quadrícula atribuiu-se uma classificação 

segundo os critérios apresentados nos quadros seguintes. 

 

Quadro 4.124– Critérios de definição da Qualidade Visual da Paisagem 

Parâmetros Pontuação 

Declives  

< 8 % 2 

8 - 16 % 0 
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Parâmetros Pontuação 

16 – 25 % 1 

> 25 % 2 

Exposições  

Norte 0 

Este e Oeste 1 

Sul 2 

Espaços naturalizados e agrícolas  

REN, RAN, Espaços florestais 1 

Superfícies de água 1 

Áreas protegidas 2 

Intrusões visuais -1 

 

Quadro 4.125 – Critérios de definição da Capacidade de Absorção da Paisagem 

Parâmetros Pontuação 

Declives  

< 15 % 1 

> 15 % 0 

Exposições  

Norte 1 

Outras exposições 0 

Bacia visual  

Aberta – mosaico agrícola, prados e pastagens, 

matos, zonas intersticiais  

-1 

ligeiramente condicionada – pomar 2 

Condicionada – áreas florestais  1 

Área social 0 

Áreas naturais  

Presentes -1 

O resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, quadrícula a 

quadrícula, são as cartas com classes de zonas homogéneas de Qualidade Visual da 

Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual, respectivamente.  

As Cartas Sínteses resultaram de uma classificação em três classes, em que se 

agruparam as zonas homogéneas em três classes (alta, média e baixa), conforme 

os quadros seguintes. 
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Quadro 4.126 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem 

Classes Pontuação 

Alta > 3 

Média 1 - 3 

Baixa < 1 

 

Quadro 4.127 – Classes de Capacidade de Absorção da Paisagem 

Classes Pontuação 

Alta > 3 

Média 1 - 2 

Baixa < 1 

A avaliação da Sensibilidade da Paisagem faz-se pelo cruzamento da Qualidade com 

a Capacidade de Absorção Visual da Paisagem. O estabelecimento de pares 

ordenados (quadro seguinte) permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade 

à instalação de um objecto estranho como é a via em análise. 

 

Quadro 4.128 – Critérios de definição da Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade da  

paisagem 
Absorção visual 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 

Média Muito elevada Média Baixa 

Baixa Muito elevada Elevada Média 

 

4.11.4. CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM NA ÁREA EM ESTUDO 

4.11.4.1. UNIDADES DE PAISAGEM 

O estudo efectuado incide sobre a margem esquerda do Rio Minho, elemento mais 

marcante da paisagem em análise. A paisagem da região possui características 

marcadamente rurais, sendo constituída por unidades coerentes, definidas pela 
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morfologia e organizadas em função da presença humana e das actividades 

económicas. 

No presente estudo, com base em bibliografia e na análise de padrões biofísicos e 

paisagísticos, distinguiram-se duas Unidades de Paisagem estruturais, 

diferenciáveis pela coesão da sua estrutura visual, ao nível da geomorfologia e uso 

do solo: 

- A zona aplanada dos vales 

- A zona de montanha 

A primeira corresponde ao vales do Rio Minho e do seu principal afluente, o rio 

Coura. Formações xistosas dão origem a um relevo suave com uma rede 

hidrográfica densa, tornando-se os vales mais largos e aplanados à medida que se 

aproximam da foz ou da confluência com outra linha de água. Estes vales férteis, 

com abundância de água no solo, são ocupados com um mosaico agrícola, 

apresentando-se a paisagem compartimentada em propriedades de pequena 

dimensão de elevada produtividade. 

Na região montanhosa, as formações graníticas dão origem a um relevo com 

formas abruptas. Os declives são acentuados, e a rede hidrográfica pouco densa, 

com linhas de água encaixadas. Nesta unidade predominam as actividades silvo-

pastoris, sendo as encostas e cabeços ocupados essencialmente por floresta de 

produção e matos, localizados nas cotas mais altas. 

Os estuários dos Rios Minho e Coura apresentam características excepcionais de 

grande  riqueza florística, faunística, ecológica e paisagística, com grande 

importância ao nível da conservação da biodiversidade e da avifauna, que 

determinou que parte desta área tenha sido classificada Zona de Protecção Especial 

e Sítio no âmbito da Rede NATURA 2000. 

A população concentra-se nas zonas dos fundos dos vales, junto ao curso 

navegável do Rio Minho e junto das veigas férteis, condicionada pela acessibilidade, 

que é aqui facilitada pela inexistência de barreiras topográficas. O índice de 
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ocupação humana e o número de actividades crescem com o aumento da largura 

das veigas. 

A acessibilidade da área em estudo tem como principal via estruturante a EN 13 

que acompanha a margem do Rio Minho, seguindo paralela à linha de caminho de 

ferro. No entanto, pelo interior existem estradas que estabelecem as ligações entre 

as principais localidades. 

Para um estudo mais aprofundado da paisagem considerou-se ainda sub-unidades, 

facilmente identificáveis visualmente, principalmente pela sua homogeneidade em 

relação ao uso do solo e ocupação do espaço. 

I - Zona de vales 

A – Mosaico agrícola 

B – Galerias ripícolas/Linhas de água 

C – Superfícies de água 

D – Zonas intertidais 

E – Espaços sociais 

II - Zona de montanha 

A – Paisagem aberta – matos e pastagens 

B -  Espaço florestal 

C – Espaços sociais 

No todo, estamos perante um território ordenado e de elevada produtividade 

(figura seguinte), com grande riqueza de recursos naturais, utilizados de forma 

equilibrada pelas actividades humanas presentes, predominantemente rurais ou 

pescatórias, na zona do Rio Minho, recorrendo muitas vezes a técnicas tradicionais 

com grande interesse cultural. 
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Fotografia 4.27 – Vale do Rio Coura, vendo-se a Povoação de Vilar de Mouros e o 

mosaico agrícola, matriz dominante desta unidade, circundada pelas áreas 

florestais e de matos 

 

Apresenta-se de seguida a caracterização das diversas unidades (quadro seguinte). 

A Carta de Unidades de Paisagem presentes na área de estudo é apresentada 

no anexo IX com o número 21. 
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Quadro 4.129 – Principais características da Paisagem 

Unidade de 

Paisagem 

Geomorfologia Sub-unidade 

de Paisagem 

Situação fisiográfica Características dos espaços 

Relevo aplanado, por vezes 

modelado, com quase 

ausência de formas 

morfológicas, havendo uma 

transição abrupta para as 

encostas declivosas. 

 

 

Rede hidrográfica densa, e 

hierarquizada, a maioria das 

linhas de água de carácter 

permanente. 

Mosaico agrícola Localização nos espaços 

aplanados e férteis, de solos 

aluvionares, dos fundos dos 

vales  

 

Paisagem compartimentada, de configuração formal, constituída  por 

propriedades de pequena dimensão e estruturadas por uma rede de 

caminhos e frequentemente limitada por muros de pedra solta e vinha 

conduzida em latada, ocupadas com produtos hortícolas frescos, de milho 

(cultura de Verão), de pastagens (cultura de Inverno).  

Pontualmente surgem bolsas de vegetação arbórea que tanto pode ter 

origem natural como cultivada e que fornecem camas para o gado e lenha 

para aquecimento. 

Sub-unidade com forte expressão na paisagem, constituindo a matriz 

dominante  da unidade, pela sua compartimentação visual,  reforçada pela 

presença de diferentes culturas, e pela cor. 

A bacia visual pode ser ligeiramente condicionada pelas barreiras visuais 

que a vegetação proporciona. 

 

Zona dos 

vales 

Principais talvegues: Rio 

Minho, Rio Coura (afluente 

do primeiro) e Ribeira do 

Real (afluente do segundo) 

Galerias ripícolas 

/Linhas de água 

Ao longo das linhas de 

água, nas zonas mais 

baixas da bacia visual. 

Corredores lineares de forte expressão na paisagem que contrastam, em 

termos de forma, volume e cor, com as áreas circundantes, estabelecendo 

zonas de descontinuidade visual nas restantes unidades.  

Destaca-se a galeria ripícola, bem desenvolvida, do Vale do Coura, 

constituída por espécies autóctones de médio a grande porte, com grande 

importância florística, faunística e paisagística. 

 



                                                                                                                                                        
AMB e Veritas, Lda 

Estudo de Impacte Ambiental do IC1 – Viana do Castelo/Caminha – Ligação a Caminha                                                                             Página IV.253 

Unidade de 

Paisagem 

Geomorfologia Sub-unidade 

de Paisagem 

Situação fisiográfica Características dos espaços 

 Superfície de 

água 

Ocupa o ponto mais baixo 

da bacia visual 

correspondendo a pontos de 

acumulação da bacia 

hidrográfica. 

Unidade que marca fortemente a paisagem contrastando com as unidades 

envolventes em termos de cor, textura e volume.  

Destaca-se o estuário do Rio Minho, grande superfície que domina a 

paisagem cénica, permitindo vistas amplas e profundas para a paisagem 

envolvente. Apresenta características excepcionais naturais de grande 

importância ao nível faunístico, da biodiversidade e paisagistico. 

Apresenta também grande importância no desenvolvimento da ocupação 

humana da zona, quer nas actividades económicas como de lazer. 

 Zonas 

intersticiais 

Ao longo da margem do Rio 

Minho, nas zonas mais 

baixas da bacia visual. 

Unidade de elevada sensibilidade ecológica e cénica, de grande 

importância no equilíbrio do estuário, com grande amplitude visual, sem 

condicionamentos da bacia, reforçada pela superfície de água adjacente. 

Zona dos 

vales (cont.) 

 Espaço social Localiza-se 

preferencialmente ao longo 

do estuário do Rio Minho, 

numa posição estratégica 

junto e este eixo navegável. 

Mais para o interior as 

povoações apresentam uma 

distribuição dispersa nos 

limites das veigas férteis, 

frequentemente no sopé 

das encostas. 

 

A dimensão dos povoados está directamente relacionado com a largura 

das veigas dos rios ou com o declive das encostas. A população concentra-

se nas zonas planas, encontrando-se a circulação facilitada pela 

inexistência de barreiras topográficas. 

Vilar de Mouros, numa posição mais interior, na bacia do rio Coura está 

situada nas imediações das veigas férteis, apresentando em simultâneo 

fácil acesso ao litoral e aos maiores centros urbanos da região. 

Dentro das veigas, a concentração da construção está dependente do 

parcelamento, uma vez que, em regra, as casas estão situadas dentro de 

cada uma das propriedades independentemente da sua dimensão. 

Esta unidade pela sua posição apresenta uma bacia visual ampla sobre o 

mosaico agrícola que ocupa as veigas férteis.  

Principais povoações: Seixas, Lanhelas, Gondarém e Vilar de Mouros. 
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Unidade de 

Paisagem 

Geomorfologia Sub-unidade 

de Paisagem 

Situação fisiográfica Características dos espaços 

Formas de relevo abruptas, 

graníticas com encostas 

com declives acentuados a 

partir da base, só se 

suavizando nos cabeços. 

Rede hidrográfica pouco 

densa, com linhas de água 

encaixadas. 

Paisagem aberta 

- matos 

Correspondem às posições 

mais cimeiras da bacia 

visual e às zonas mais 

declivosas das encostas. 

 

Unidade que contrasta com a paisagem florestal envolvente, quer a nível 

cromático e volume. 

É constituída por matos espontâneos onde dominam os tojos (Ulex sp.) e 

urzes (Erica sp.) que ocupam as áreas mais agrestes ou zonas atingidas 

por fogos florestais (quer de floresta de produção quer dos bosques 

naturais). 

Apresentam uma bacia visual aberta, que pode ser condicionada em 

algumas áreas por alguma vegetação arbórea subsistente, mas com fraca 

acessibilidade, nomeadamente pela sua localização predominante. 

 Espaço florestal Desenvolve-se ao longo das 

encostas declivosas e nas 

zonas de cumeada 

chegando a atingir os 350 

m de altitude.  

Unidade com forte expressão na paisagem, que contrasta em termos de 

volume, forma e cor com a paisagem envolvente, principalmente com a 

paisagem aberta dos matos.  Sistemas silvícolas pouco diversificados, 

principalmente constituídos por povoamentos mistos ou puros de pinheiro-

bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus sp.), que condicionam 

fortemente a bacia visual. 

Estes povoamentos de produção substituiram os bosques naturais 

dominados pelo carvalho roble (Quercus robur). 

Zona de 

montanha 

 Espaço social Localiza-se na confluência 

de linhas de água, que 

criam bolsas férteis 

aplanadas, nos limites das 

veigas, frequentemente no 

sopé das encostas. 

 

Núcleos localizados a maior altitude, pequenos, cuja dimensão e forma 

está dependente da largura das veigas e do declive das encostas, podendo 

desenvolver-se em terraços. 

Principais povoações: Sopo 
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4.11.4.2. ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM 

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem apresentada no Anexo IX dos 

desenhos com o número 22 permite verificar riqueza da área em análise. 

As áreas que sobressaem pela sua qualidade visual são os estuários dos rios Minho 

- elemento dominante da paisagem - e Coura, classificadas quer pela riqueza 

florística e/ou faunística quer também paisagística, contribuindo para isso a 

topografia plana favorável, uma paisagem ordenada e de elevada produtividade e 

as poucas intrusões visuais existentes. 

Na restante área, a qualidade visual da paisagem é predominantemente média, 

principalmente nas zonas mais montanhosas, sobressaindo a encosta exposta a 

Sudeste da Serra de Gois e a encosta exposta a Sul de Gois Pequeno que 

apresentam elevada qualidade nomeadamente pelos declives acentuados e 

exposição, com uma cobertura de matos naturais. Nesta zona, o uso do solo 

maioritariamente florestal, os declives acidentados que proporcionam vistas 

renovadas a cada momento, e as exposições das encostas favoráveis são os 

factores que mais contribuem para a qualidade da paisagem da região.  

As situações de baixa qualidade são pontuais, mais concentradas junto ao litoral. 

Correspondem principalmente à presença de elementos desvalorizadores da 

paisagem, associados a situações topográficas mais desfavoráveis. As intrusões 

visuais presentes são predominantemente corredores lineares e estreitos não 

afectando áreas muito largas da paisagem, como seja a rede viária, linha de 

caminho de ferro e linhas de alta tensão. 

O uso do solo, e os condicionamentos que origina na bacia visual, são os factores 

que mais contribuem para a Capacidade de Absorção Visual da área de estudo. Pela 

Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem apresentada no anexo 

IX com o número 23, pode-se ver que predominam as zonas de baixa absorção. 

Nesta situação, sobressaem as zonas planas dos vales do Rio Minho e do Vale do 

Coura, que representam as zonas de maior sensibilidade da área de estudo a nível 

cénico e paisagístico, para além da sua importância ecológica. 
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Também as zonas de encosta mais declivosas, onde domina uma paisagem aberta, 

numa situação de exposição que permite condições de iluminação óptimas, são 

zonas de grande acessibilidade visual e menor absorção, como acontece nas 

encostas sul ou sudeste da Serra de Gois, Gois Pequeno e Penedo das Casinhas. 

As duas primeiras, por constituírem também áreas de elevada qualidade visual, são 

áreas de grande sensibilidade a nível cénico, além de poderem constituir zonas de 

fragilidade ecológica.  

A unidade de paisagem florestal é aquela que apresenta maior capacidade de 

absorção visual pelo condicionamento que provoca na bacia visual. 
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