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CENTRO NÁUTICO DE VALE MANSO  
PROJECTO DE BENEFICIAÇÃO E LICENCIAMENTO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico tem como objectivo apresentar, de forma tão clara, simples e concisa 

quanto possível, os principais aspectos ambientais considerados no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de Vale 

Manso, de onde se destacam as informações, conclusões e recomendações de maior 

importância do EIA. 

O EIA foi adjudicado pelo Condomínio Conjunto Turístico de Vale Manso, à empresa de 

consultoria COBA SA, Consultores de Engenharia e Ambiente, de forma a permitir identificar 

os impactes ambientais associados à beneficiação/construção e exploração do Centro Náutico 

de Vale Mansoe as recomendações a aplicar para reduzir ou eliminar esses impactes.  

Para a realização do EIA, a COBA utilizou uma equipa diversificada composta por vários 

técnicos de diferentes especialidades (engenharia, biologia, geografia, entre outras), a qual, 

através de informações existentes sobre a região, assim como através de levantamentos de 

campo e de reuniões com as entidades locais, elaborou o EIA, cujo Volume 1, designado por 

Relatório Síntese, apresenta informações mais pormenorizadas sobre as várias matérias, que 

constam deste Resumo. 

O presente EIA foi desenvolvido de acordo o regime jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental, nomeadamente seguindo as orientações contidas no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, 

adequando-se igualmente às normas técnicas estabelecidas na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril. 
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O Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, estabelece a obrigatoriedade de se 

submeterem ao Processo Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) os projectos de infraestruturas 

“Marinas, portos e docas”, localizados em  lagos ou albufeiras, com ≥ 50 postos de 

amarração para embarcações com comprimento de fora a fora até 6 m (7% dos postos 

para embarcações com comprimento superior), tal como consta do Anexo II, Ponto 12 -

 Turismo, alínea b). 

Contudo, enfatiza-se o facto do Centro Náutico de Vale Manso já existir, ainda que não 

devidamente licenciado e também que, a presente intervenção tem como principal 

objectivo melhorar as condições existentes, através das seguintes acções: 

♦ desmantelamento dos três cais existentes (96 embarcações) 

♦ implantação de 3 novos ancoradouros (96 embarcações), que permitam aumentar as 

condições de segurança dos utentes e das embarcações, sendo os mesmos 

construídos com materiais ambientalmente mais adequados; 

Foram também consideradas as directrizes, recomendadas pelo Instituto do Ambiente (ex-

IPAMB), para a elaboração de “Resumos Não Técnicos” e que constam da sua publicação 

Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos (1998), tal 

como se recomenda na Portaria n.º 330/2001, já referida. Assim, no que respeita aos aspectos 

ambientais considerados mais pertinentes. 

O empreendimento encontra-se presentemente em fase de Projecto de Execução e os 

estudos ambientais realizados tiveram como objectivo essencial a determinação e avaliação 

dos impactes ambientais potencialmente significativos associados à 

beneficiação/construção (desmantelamento dos três cais existente e implantação dos novos 

ancoradouros) e exploração do Centro Náutico de Vale Manso, como também a formulação 

de medidas mitigadoras dos impactes mais significativos, contribuindo para a integração 

ambiental do empreendimento com a região e maximização dos seus benefícios. 

A Entidade Licenciadora deste empreendimento é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

1.1 LOCALIZAÇÃO 

O Centro Náutico de Vale Manso insere-se no Condomínio do Conjunto Turístico de Vale 

Manso localizado na margem esquerda da albufeira de Castelo de Bode, sensivelmente entre 

os aglomerados de Martinchel (sede freguesia) e de Aldeia do Mato (Figura 1)  
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Figura 1 - Localização Geral do Centro Náutico de Vale Manso 
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Os terrenos que constituem o Condomínio de Vale Manso abrangem a encosta e estendem-se, 

em direcção à albufeira, uma zona de vertente com um declive médio de 20%. A área de 

implantação do empreendimento é abrangida pela Zona de Protecção da Albufeira de Castelo 

de Bode, uma albufeira de água públicas classificada como protegida (Decreto-Regulamentar 

n.º 2/88, de 20 de Janeiro) 

1.2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

1.2.1 Apresentação 

O Centro Náutico de Vale Manso, com uma capacidade máxima de 96 lugares (+1)1, destina-

se na totalidade a servir os residentes/proprietários do Condomínio, destinando para esse 

efeito 83 lugares de amarração, assim como os hóspedes da Estalagem, garantindo para 13 

lugares de amarração.  

O Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de Vale Manso visa 

contribuir para a prossecução dos seguintes objectivos: 

♦ Providenciar aos proprietários/residentes um número de lugares de amarração 

que ofereça melhores condições de segurança e, simultaneamente, a possibilidade 

de exercerem a prática de actividades náuticas de recreio; 

♦ responder às necessidades dos turistas que pernoitam na Pousada e se deslocam 

à albufeira com o objectivo de praticar actividades náuticas de recreio, 

essencialmente nos períodos de Verão, fim-de-semana, feriados ou férias, uma 

melhoria geral das condições de utilização e prestação de serviços do Centro Náutico. 

♦ contribuir para a segurança da navegação e gestão do plano de água, 

relativamente ao cumprimento do estipulado no Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Castelo de Bode (POACB); 

♦ promover o desenvolvimento sustentável das actividades relativas à prática do 

recreio náutico, salvaguardando, por um lado, a segurança de embarcações e seus 

utentes, e, por outro, a qualidade dos recursos hídricos através da vigilância que os 

responsáveis pela exploração de centro náutico irão exercer, nomeadamente em 

relação às condições de atracagem/desatracagem e permanência das embarcações.  

                                                 
1 Ainda que se refira 96 como número total de lugares de amarração para as embarcações, está contemplado 

mais um lugar para a embarcação das entidades que gerem a albufeira de Castelo de Bode. 
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Constituem também, ainda que de forma indirecta, objectivos do projecto os que seguidamente 

se enunciam: 

♦ Integrar as orientações do Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes, que 

identifica o sector do turismo como um segmento estratégico do desenvolvimento do 

concelho; 

♦ Articular as estratégias de desenvolvimento que visam integrar as orientações de 

aumentar e diversificar a oferta e, consequentemente a procura turística, presentes no 

PDM, com as orientações relativas à compatibilização do uso recreativo da área, a 

qualificação do turismo praticado com a protecção e valorização ambiental da 

área do POACB, e ainda garantir a conservação da natureza e a biodiversidade das 

espécies existentes. 

♦ Em termos socioeconómicos é reconhecido, quer pela população das localidades 

confinantes (Martinchel e Aldeia do Mato), quer pelas diversas entidades (Junta de 

Freguesia, Câmara Municipal, Região de Turismo), a importância que a presença 

deste condomínio e em particular da sua Estalagem assumem no 

desenvolvimento do turismo de qualidade2, bem como providencia um número 

razoável de postos de trabalho, quer na própria Estalagem, quer nas acções de 

conservação , manutenação e limpeza do Condomínio. 

♦ Por outro lado, a importância que assume, essencialmente no período estival a 

presença de um maior número de proprietários/residentes do Condomínio ao 

nível do pequeno comércio restaurantes, cafés, mini-mercado (entre outros). 

Considera-se, assim, face às acções previstas no Projecto de Beneficiação e Licenciamento 

do Centro Náutico de Vale Manso, as quais não se apresentam, como susceptíveis de 

causar impactes negativos significativos, bem como aos objectivos enunciados que lhe 

estão subjacentes, como ainda à sua referência no Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Castelo de Bode que o empreendimento se justifica, bem como poderá contribuir para uma 

melhor gestão do plano de água, no que respeita não só à preservação da qualidade dos 

recursos hídricos como também para a melhoria das condições da prática da náutica de 

recreio. 

Por último, refira-se que não existem projectos subsidiários do Projecto de Beneficiação e 

Licenciamento do Centro Náutico de Vale Manso. 

                                                 
2  A Estalagem de Vale Manso está classificada como “unidade hoteleira de cinco estrelas” e dispõe de 22 

quartos e 2 suites.
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1.2.2 Antecedentes do Projecto 

Não existem antecedentes do Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro 

Náutico de Vale Manso. 

Com a aprovação do POACB (Resolução de Conselho de Ministros n.º 69/2003 de 10 de 

Maio), o qual consagra a existência do Centro Náutico de Vale Manso, desenvolveu-se o 

referido projecto, o qual é acompanhado do respectivo Estudo de Impacte Ambiental, e do 

qual se faz seguidamente a descrição dos seus aspectos mais relevantes. 

1.3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

1.3.1 Descrição das Infra-estruturas e Equipamentos 

Neste ponto apresenta-se de forma sucinta o empreendimento enfatizando a sua descrição, 

bem como os objectivos que lhe estão subjacentes. 

Nos terrenos que constituem o Condomínio de Vale Manso as construções existentes estão 

estruturadas e espalham-se pela área pertencente ao Condomínio, tendo já caminhos de 

acesso a todas elas.  

Os caminhos são pavimentados e permitem o acesso quer pedonal quer de veículos de 

emergência (ambulância e carros de bombeiros) aos cais de amarração das embarcações, 

conforme regulamento do POACB.  

A ocupação dos terrenos do Condomínio comporta actualmente diversas infraestruturas e 

equipamentos, bem como: uma estalagem – a Estalagem de Vale Manso – e 95 habitações.  

O Centro Náutico de Vale Manso, delimitado na Figura 2 como área de intervenção – AI, 

insere-se no Condomínio do Conjunto Turístico de Vale Manso localizado na margem esquerda 

da albufeira de Castelo de Bode, sensivelmente entre os aglomerados de Martinchel (sede 

freguesia) e de Aldeia do Mato  

O Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de Vale Manso, em fase 

de projecto de execução incide exclusivamente sobre a sua área de intervenção e visa as 

seguintes acções (ver Figura 2): 
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Figura 2 – Acções de Projecto a Desenvolver 
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♦ Manutenção das seguintes infraestruturas existentes: 

→ Arruamentos e acessos (escadas) aos ancoradouros; 

♦ Beneficiação das seguintes infraestruturas existentes: 

→ Ancoradouros (substituição dos três ancoradouros existentes por três novos 
ancoradouros, mantendo igual número de lugares (+1)3 afectos ao Condomínio). 

Para além das acções anteriormente mencionadas, o Projecto de Beneficiação e 

Licenciamento do Centro Náutico de Vale Manso visa, igualmente, obter, junto das entidades 

competentes: 

♦ o licenciamento dos ancoradouros.  

Os acessos (escadas) aos ancoradouros já se encontram devidamente licenciados, assim 

como os arruamentos foram licenciados no âmbito do licenciamento do Condomínio de 

Vale Manso. 

Refira-se que, no Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de Vale Manso 

foi considerado, para além do 96 lugares já existentes, mais um lugar de amarração 

destinado à embarcação das entidades que gerem a albufeira, conforme estipulado no 

Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode (POACB).  

Actualmente, não existe nenhum lugar destinado à embarcação referida, contudo, uma 

vez que existem sempre lugares de amarração livres, não se conhece até ao presente qualquer 

situação de conflito. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ainda que se refira 96 como número total de lugares de amarração para as embarcações, está contemplado 

mais um lugar para a embarcação das entidades que gerem a albufeira de Castelo de Bode. 
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 APRESENTAÇÃO DOS ANCORADOUROS 

Os Cais A, Cais B e Cais C com capacidade para 96 embarcações Salienta-se que apenas 

serão alvo de intervenção os Cais de amarração, que serão desmantelados e 

substituídos por novos ancoradouros, conforme descrição que se apresenta seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 - Aspecto dos Cais Existentes 

♦ Estruturas Flutuantes:  

Pontão flutuante principal ou de distribuição com 50,0 metros de comprimento e 2,0 metros 

de largura, destinado a estacionamento de barcos de passageiros é equipada com 17 

fingers de 6,0 metros de comprimento para estacionamento, sendo os das cabeças, 

cortados para melhor acesso. Carga permitida: 200 kg/m2. 

♦ Ancoramento: 

É efectuado com recurso a correntes de fundo de 16 e 20 mm, fundeadas com poitas de 

betão de 3 toneladas por forma a poder acompanhar o desnível entre a cota máxima e a  

♦ Acessos:  

São efectuados através de passerele provida de cardan na ligação ao pontão, tem 1 metro 

de largura e 8 metros de comprimento, é construída em alumínio marítimo 6005 T6, deck 

em madeira exótica com carga prevista de 400Kgs./m2, que incide num pontão flutuante 

com 20 metros ligado em T ao pontão principal. 
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♦ Acessórios:  

Os pontões são equipados com caixas de distribuição de água e luz, tomadas de 16A, luz 

de presença, certificadas e construídas segundo normas Europeias e instaladas por 

técnicos autorizados. 

Está igualmente prevista a aquisição de uma bomba móvel para aspersão de eventuais 

manchas de combustível. A par destes dispositivos, serão colocados 5 extintores de 

incêndio com capacidade de 10 kg cada um por cada ancoradouros, e ainda baldes de 

areia. Refira-se que está prevista a aquisição de mantas de absorção de gorduras e 

hidrocarbonetos, que serão colocadas em número de 6 em cada ancoradouro. 

♦ Outros Aspectos  

São instalados 2 armários de emergência, equipados com extintor de 6 kg, cabo de 

retinida, 1 caixa de primeiros socorros e bóia. Para segurança dos utilizadores, serão 

instaladas 2 escadas quebra-costas. 

A amarração dos barcos é feita por cabos a cunhos de amarração de 2 toneladas fixos por 

parafusos Halfen M16 inox. O material utilizado são perfis de alumínio marítimo 6005 T6, 

madeira exótica de alta densidade (1000Kgs/m3) e flutuadores em plástico rotomodelado 

cheios a poliestireno expandido de alta densidade. Todos os parafusos são em aço inox A4 

316. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
NÁUTICO DE VALE MANSO 

A área de estudo corresponde, à área de inserção do Centro Náutico de Vale Manso na 

margem da albufeira de Castelo de Bode, bem como da área terrestre onde se localizam os 

equipamentos e infra-estruturas de apoio ao seu correcto funcionamento.  

Com efeito, a área em apreço integra-se na região Centro de Portugal, na sub-região do Médio 

Tejo (NUT III), distrito de Santarém, concelho de Abrantes, freguesia de Martinchel, esta é uma 

freguesia predominantemente rural, sendo, para além desta a povoação mais próxima, a de 

Aldeia do Mato. 
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A acessibilidade é um elemento que influência o crescimento e desenvolvimento nacional, 

regional e local, pois permite a movimentação de bens, pessoais, capitais e informação. 

Abrantes é servido tanto a nível rodoviário como ferroviário.  

O principal eixo rodoviário é o IP6 que liga Peniche a Castelo Branco e permite o acesso à A1. 

Existem outros acessos ao concelho de Abrantes como a EN2, a EN3 e a EN118. Prevê-se a 

continuidade da A23 para ligação ao litoral português e ao IP2, de articulação transeuropeia a 

Valladolid. 

No que respeita às acessibilidades ferroviárias, Abrantes é abrangido pela Linha do Leste e 

pela Linha da Beira Baixa. O transporte ferroviário assume particular importância no acesso a 

Espanha, pela Linha do Leste e na ligação à Linha do Norte (a principal do país).  

A zona do Vale do Zêzere caracteriza-se por apresentar um clima temperado (10ºC< T <20ºC) 

com amplitude térmica anual moderada. A maior precipitação ocorre no período de Novembro a 

Março, sendo a menor em Julho e Agosto. Durante os meses de Junho a Setembro o clima é 

considerado seco, sendo considerado chuvoso nos restantes meses. 

A geomorfologia regional da área em estudo e da envolvente directa não apresenta grandes 

contrastes de relevo, caracterizando-se por um relevo irregular e vigoroso, bastante 

acidentado. As formas planálticas apresentam topos arredondados e vertentes geralmente 

muito declivosas verificando-se junto às linhas de água as vertentes mais abrutas. 

Em termos geológicos a área de estudo localiza-se na Faixa Blastomilonítica de Espinho-

Tomar-Campo Maior esta faixa é representada por afloramentos de rochas antigas 

(essencialmente gnaisses, xistos e grauveques), de idade proterozóica média e superior 

(idades compreendidas entre os 570 e 1600 milhões de anos), recortados por algumas rochas 

filoneanas. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP, 1983), a área do empreendimento insere-se numa zona identificada com um risco 

sísmico mediano a elevado. 

Do ponto de vista hidrológico, a área de estudo, afecta ao <centro Náutico de Vale Manso, 

insere-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia do rio Zêzere, um afluente da margem 

direita do rio Tejo. O Centro Náutico situa-se no interior da albufeira de Castelo de Bode, 

localizada no troço terminal do rio Zêzere, a montante da sua confluência com o rio Nabão 
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Afluente da margem direita do Tejo, o rio Zêzere é, depois do Mondego, o maior rio português. 

Nasce na serra da Estrela a cerca de 1 900 m de altitude junto ao Cântaro Magro. A sub-bacia 

hidrográfica do Zêzere com 5 043 km2, dos quais 1 056 km2 pertencem à sub-bacia do rio 

Nabão, ocupa cerca de 20% da bacia hidrográfica do rio Tejo.  

Administrativamente, a barragem de Castelo de Bode localiza-se no concelho de Tomar e a 

sua albufeira, com uma superfície de cerca de 3 300 ha e uma extensão máxima de 60 km, 

abrange sete concelhos (Tomar, Abrantes, Sardoal, Vila de Rei, Ferreira do Zêzere, Sertã e 

Figueiró dos Vinhos). 

A albufeira de Castelo de Bode e tem uma capacidade total de armazenamento de cerca de 

1 100 hm3, e a partir dela são abastecidos mais de 2 milhões de habitantes da área da Grande 

Lisboa e dos municípios limítrofes, valor que representa cerca de um quinto da população 

nacional, encontrando-se previsto o aumento da população a ser abastecida a partir desta 

albufeira. 

Refira-se, no que respeita aos usos da água que a albufeira de Castelo de Bode é muito mais 

do que um centro de aproveitamento hidroeléctrico e que uma origem de água para 

abastecimento público, constituindo um local de eleição para o recreio e lazer, quer através do 

contacto com a natureza, dado o facto de a sua envolvente ser maioritariamente ocupada por 

pinhal, quer através da prática de actividades secundárias associadas à fruição do plano de 

água.  

Segundo o Atlas do Ambiente, a área onde se insere a albufeira de Castelo de Bode apresenta 

valores médios de escoamento entre os 150 e os 300 mm e uma precipitação média que ronda 

os 700 a 800 mm.  

Este valores são, no entanto inferiores aos valores registados na bacia hidrográfica do Tejo a 

qual regista escoamentos médios na ordem dos 680 mm e uma precipitação média anual de 

1 156 mm. 

No que diz respeito à qualidade da água, de acordo com os parâmetros analisados, pode 

concluir-se que a água doce superficial nesta estação se adequa à produção para consumo 

humano, apresentando uma boa qualidade. 

Em relação a áreas classificadas, a área de estudo não se encontra inserida em nenhuma 

classificação oficial respeitante ao seu valor ecológico (Rede Nacional das Áreas Protegidas, 

Rede Natura 2000) ou outras, como Sítio de Interesse Ornitológicos (SIO’s) ou IBA’s – Sítio 

12 
1248CNVM – PROJECTO DE BENEFICIAÇÃO E LICENCIAMENTO DO CENTRO NÁUTICO DE VALE MANSO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. RESUMO NÃO TÉCNICO. Fevereiro2007  



COBA  
 

com Importância Ornitológica (designação atribuída pela SPEA  - Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves). 

A vegetação nesta área e na envolvente de toda a albufeira encontra-se consideravelmente 

modificada em relação aos povoamentos potenciais, devido às intervenções antropogénicas, 

que substituíram a floresta/matos originais por floresta de produção de pinheiro/eucalipto, 

agricultura (vinha, hortícolas) e olival. Mantém, apesar de tudo, elementos da vegetação 

autóctone, como o sobreiro (Quercus suber), que representa um elemento remanescente dos 

povoamentos florísticos originais e os matos autóctones, que constituem o sub-bosque da 

floresta de produção 

Em termos de flora o valor ecológico e conservacionista da área de estudo, e em particular na 

área de intervenção directa, é considerado baixo, no contexto da região onde se insere, 

consistindo, sobretudo, num local ajardinado, onde se observam espécies ornamentais, 

cultivadas e espécies infestantes ou introduzidas. 

No que respeita à fauna não se evidenciaram valores importantes a destacar, excepto no que 

diz respeito aos mamíferos voadores, com dois abrigos localizados na envolvente da albufeira 

de Castelo de Bode. Considerando-se o valor ecológico e conservacionista da área de 

intervenção directa e envolvente imediata relativo à fauna como baixo, no contexto regional. 

Considera-se a existência de algumas espécies de mamíferos comuns na área de estudo, 

nomeadamente do coelho, com valor cinegético, a raposa, e outros pequenos carnívoros como 

a doninha, a geneta ou o sacarrabos. Em relação às aves, destacam-se as seguintes espécies, 

potencialmente ocorrentes e com valor conservacionista: cegonha-branca; guarda-rios e 

cotovia-pequena 

Considera-se que a qualidade do ar da zona em estudo é boa, uma vez que se constata 

tratar-se de uma zona com tráfego pouco expressivo e sem fontes de poluição atmosférica 

significativas. A fonte de poluição mais próxima está relacionada com o tráfego rodoviário que 

circula na EM 531, sendo este pouco intenso. 

O ambiente sonoro área envolvente da albufeira encontra-se pouco perturbado. Junto ao 

limite do plano de água, na ausência de circulação de embarcações a motor, os níveis sonoros 

não são superiores a 50 dB(A). As principais fontes de ruído que perturbam o ambiente sonoro 

são a rede viária local, que tem, de modo geral, baixo fluxo de tráfego, o ruído natural 

antropogénico nas povoações e habitações, ruído de animais, e, o ruído das embarcações a 

motor que circulam na albufeira. 
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Em termos de paisagem, definiram-se tês unidades de paisagem: a mata (ocupação florestal 

envolvente), a Albufeira de Castelo do Bode (correspondente ao plano de água)e o Núcleo 

Artificializado (representada ppelo Condomínio de Vale Manso). É de referir que, que as 

características raras e únicas que caracterizam esta paisagem, são o inegável interesse 

paisagístico da quase maciça e contínua ocupação florestal das vertentes do vale do Zêzere, 

bem como a forma sinuosa que possui ao longo se quase todo o seu percurso e a presença do 

plano de água da albufeira de Castelo do Bode. 

Na análise da componente social e económica verifica-se que o concelho de Abrantes tem 

vindo a perder população desde 1981 até /2001. Esta tendência é contrária à verificada a nível 

sub-regional e continental, que registam no ultimo decénio ganhos de população residente.  

A representação das actividades comerciais regista comportamente semenanet ao do país ou 

seja: Abrantes caracteriza-se por um grande peso do sector terciário na sua economia, 

acompanhando a tendência económica nacional para a terciarização.  

O sector primário tem um peso pequeno mas considerável na economia do concelho. O 

sector caracteriza-se por uma agricultura intensiva nos solos mais férteis, associada a 

culturas arvenses regadas (pomares e horticultura), e em solos menos férteis a culturas 

arvenses de sequeiro (olivais e vinhas). A silvicultura apresenta uma expressão 

considerável, relacionada com o sobreiro, o pinheiro bravo e o eucalipto. A actividade 

pecuária é pouco significativa, onde predomina a criação de vacas leiteiras, e de ovinos e 

caprinos. 

O sector secundário assume alguma importância na economia do concelho. No passado 

industrial, eram as indústrias metalúrgicas que mais contribuíam para a economia local, assim 

como a transformação de azeite, que continua a ser um dos principais recursos económicos do 

concelho. Actualmente, destaca-se a existência da indústria transformadora de lacticínios, 

carnes, rações, cerâmica e azeite, a metalurgia e metalomecânica.  

O sector terciário começa a assumir grande importância económica com o declínio industrial e 

agrícola do concelho, com a crescente urbanização e alteração dos padrões de vida, que 

originam novas necessidades. Este sector em 1991 detinha 51,3% da população e 60,6% em 

2001. A terciarização de Abrantes baseia-se, fundamentalmente, nos serviços judiciais e 

administrativos, na saúde e na educação. 
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O concelho de Abrantes possui variadas potencialidades turísticas, relacionadas com a 

riqueza e diversidade de recursos naturais e culturais. Abrantes reúne um conjunto de 

monumentos de elevado valor cultural, como o Castelo/ Fortaleza, a Igreja São João 

Baptista, o Convento de São Domingos, o Convento de Nossa Senhora da Esperança, entre 

outros 

Constata-se a existência de locais de interesse natural, como o Parque Urbano de Abrantes, 

o Parque do Alto de Santo António e a Albufeira de Castelo do Bode. A Albufeira de Castelo de 

Bode oferece tranquilidade e o contacto com a natureza, possibilitando a prática de desportos 

náuticos como o esqui, o windsurf, o mergulho, a natação, os passeios de barco e a pesca. 

Apresenta uma vegetação e avifauna variadas, assim como diversas espécies piscícolas.  

O concelho apresenta ainda um património etnográfico rico, onde se realçam as 

festividades, o artesanato e a gastronomia. As principais festividades são: a Feira do 

Artesanato, a Feira de São Mateus e a Festa da Primavera. A nível do artesanato encontram-

se trabalhos de latoaria, retalhos, arte aplicada, cestaria, pirogravuras, empalhamento, restauro 

de móveis, tecelagem, bonecos/ bonecas tradicionais e miniaturas em madeira. Na 

gastronomia regional, destacam-se inúmeros pratos de peixe, carne e caça, a doçaria e os 

vinhos, divulgados em eventos como o Festival de Gastronomia de Alvega, a Feira de Mostra 

das Mouriscas e a Feira da Doçaria Conventual. 

Os principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de intervenção são 

o Plano Director Municipal (PDM) de Abrantes, o Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Castelo do Bode (POACB) e o Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, com os quais o 

empreendimento em análise se encontra em concordância, no que respeita aos objectivos e 

orientações estratégicas propostas nos mesmos. 

As principais condicionantes e servidões identificadas para os espaços em apreço, 

atendendo quer à Planta de condicionantes do POACB quer à planta de condicionantes do 

PDM de Abrantes, são: 

♦ Reserva Ecológica Nacional (REN); 

♦ Domínio Hídrico (DH); 

♦ Zona Reservada da Albufeira; 

♦ Áreas urbanas / turísticas; 

♦ Áreas Ardidas; 

♦ Área de Intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode 
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3 IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO 

De um modo geral, são considerados impactes todas as alterações relevantes, directas ou 

indirectas, que podem ser introduzidas nas características do ambiente de uma 

determinada região, associadas à implementação de uma acção determinada, ou de um 

empreendimento específico, relativamente a um quadro de referência actual e perspectivas 

de desenvolvimento futuro das condições ambientais da área em apreço. 

Esta determinação e avaliação de impactes ambientais constitui uma das etapas fundamentais 

do Estudo de Impacte Ambiental, uma vez que é nesta fase que se procede à avaliação das 

potenciais alterações que o Centro Náutico de Vale Manso poderá induzir nos quadros 

natural e social do meio em que se insere.  

3.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS POSITIVOS 

De acordo com a análise efectuada, bem como com os cenários delineados, os impactes 

expectáveis são na globalidade positivos e significativos e ocorrem, essencialmente, na 

fase de exploração. 

Assim, o empreendimento em análise, apresenta essencialmente impactes ambientais, que no 

cômputo geral da avaliação efectuada, se podem classificar como positivos e significativos, 

nomeadamente no que concerne à gestão e ordenamento do plano de água, indo ao 

encontro do estipulado no Regulamento no POACB, bem como no suporte ao 

desenvolvimento das actividades turísticas, contribuindo de forma indirecta para a melhoria 

das condições de vida da população local. 

Refira-se ainda que as infra-estruturas do Centro Náutico de Vale Manso são todas 

existentes (acessos, estacionamento e cais de amarração), prevendo-se apenas proceder à 

requalificação, através do desmantelamento dos cais existentes substituindo-os novos 

ancoradouros, mantendo-se inclusivamente o número de postos de amarração.  

Assim, é de prever que o Centro Náutico de Vale Manso irá contribuir para uma efectiva 

gestão do acesso ao plano de água das embarcações de recreio, bem como zelar pela 

segurança de utentes e tripulantes das embarcações não só enquanto estão a navegar, mas 

também quando as mesmas se encontram amarradas, minizando/reduzindo os riscos de 

acidente e de afundamento das embarcações e potenciando o uso disciplinado do plano 

de água e a preservação da qualidade dos recursos hídricos 
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Fotografia 2 - Aspecto de Embarcação Afundada  

Ao nível dos aspectos ambientais analisados verifica-se que, mesmo para as componentes 

ambientais consideradas como mais sensíveis, nomeadamente: 

♦ Aspectos de qualidade do ambiente (água, ar e ruído); 

♦ aspectos ecológicos; 

♦ aspectos de ordenamento e gestão do território; 

♦ aspectos culturais e socio-económicos; 

os impactes negativos expectáveis são na globalidade pouco significativos ou nulos, 

situação que traduz a forte integração do Centro Náutico com a sua envolvente e com a 

própria albufeira de Castelo de Bode. 

Assim, o empreendimento em análise, apresenta essencialmente impactes ambientais, que no 

cômputo geral da avaliação efectuada, se podem classificar como positivos e significativos, 

nomeadamente no que concerne à gestão e ordenamento do plano de água, indo ao 

encontro do estipulado no Regulamento no POACB, bem como no suporte ao 

desenvolvimento das actividades turísticas, contribuindo de forma indirecta para a melhoria 

das condições de vida da população local. 

Por último é de enfatizar que a presença do Centro Náutico de Vale Manso, conforme 

consignado no POACB irá contribuir para uma gestão mais eficaz do plano de água, uma vez 

que as embarcações estarão vigiadas durante 24h, prevenindo deste modo a eventual 

ocorrência de qualquer situação de risco.  
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Ao zelar pela segurança de utentes e tripulantes das embarcações não só enquanto estão a 

navegar, mas também quando as mesmas se encontram amarradas, miniza/reduzindo os 

riscos de acidente e de afundamento das embarcações e potenciando o uso disciplinado 

do plano de água e a preservação da qualidade dos recursos hídricos 

Por último salienta-se que a par dos impactes positivos no ordenamento do plano de água 

o Centro Náutico apresenta também impactes positivos significativos, no que respeita ao 

contributo que o mesmo pode dar ao desenvolvimento do turismo de qualidade, que se 

pretende para a região, através da potencial aquisição de novas habitações, ou ainda por uma 

maior taxa de ocupação da pousada de Vale Manso, em virtude das facilidades que esta 

dará aos seus hóspedes que pretendam praticar actividades náuticas de recreio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 - Vista da Pousada de Vale Manso 

3.2 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS NEGATIVOS 

Os principais impactes negativos são expectáveis de ocorrer durante a fase de construção,  

na qual haverá perturbações relacionadas potencialmente com a circulação de veículos 

associados ao transporte de materiais resultantes do desmantelamento dos cais  

existentes e dos módulos que irão ser utilizados na implantação dos novos 

ancoradouros. 
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Para a fase de exploração, consideram-se como potenciais fontes de perturbação as 

actividades relacionadas com o funcionamento do Centro Náutico de Vale Manso, 

nomeadamente as que resultam da circulação de embarcações de recreio na albufeira. Assim, 

os impactes resultantes da fase de exploração serão os seguintes 

♦ Aumento da erosão das margens devido ao uso das embarcações; 

♦ acréscimo da emissão e depósito de poluentes para a albufeira; 

♦ aumento da emissão de gases de combustão provenientes do tráfego das 

embarcações; 

♦ aumento dos níveis sonoros; 

Contudo, não foram identificados valores expressivos, ou seja para os aspectos da 

qualidade da água, qualidade do ar e ruído, não são ultrapassados os índices legalmente 

estabelecidos, pelo que se consideraram, no cômputo geral, os impactes como negativos e 

pouco significativos. 

Refira-se ainda que as embarcações, de acordo com o regulamentado no POACB, deverão 

aceder ao plano de água apenas nos locais destinados a essa finalidade (os portos de recreio 

devidamente licenciados), ficam anulados os potenciais impactes negativos associados às 

acções de abastecimento de combustível, reparação e manutenção das embarcações. 

No entanto é de salvaguardar a potencial ocorrência de fugas/perdas de combustível, ou 

mesmo a probabilidade de colisão das embarcações, nas imediações do Centro Náutico. 

Porém, a distribuição das embarcações em três ancoradouros contribui para minorar eventuais 

impactes negativos associados a esses tipo de ocorrências.  

3.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

Considerando o POACB, que a estratégia proposta para a área do turismo tem por base 

alguns conceitos-chave dos quais se destacam: os objectivos do Plano, o desenvolvimento 

integrado e sustentável da área de intervenção, a complementaridade e a inter-funcionalidade 

entre os produtos turísticos a desenvolver. 

O turismo e, em especial, o recreio e o lazer são neste espaço territorial actividades com 

grande procura, emergindo este sector como uma questão estratégica quer para a protecção dos 

valores e recursos naturais existentes quer para o desenvolvimento económico da área de 

intervenção. 
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Actualmente nos municípios que são abrangidos pelo POACB, existem diversas unidades que 

diferem em tipologias e preços, com alguma aposta no Turismo Em Espaço Rural (TER), 

verificando-se que o alojamento existente na área de intervenção, embora reduzido, é de 

qualidade (4 estalagens e 3 unidades de TER, e ainda, 3 parques de campismo. 

Das quatro estalagens existentes três possuem infraestruturas de apoio à actividade de recreio 

náutico, assim com o TER identificado. Os parques de campismo não possuem infraestruturas de 

apoio à actividade náutica (centros náuticos ou portos de recreio). 

De acordo com a estratégia de intervenção proposta do POACB, foi dado particular cuidado e 

ênfase à componente turística, dada a sua importância e potencialidade no território de 

intervenção. Neste âmbito, foram alguns aglomerados urbanos considerados estratégicos para o 

desenvolvimento e valorização da componente turística na área do POACB, sendo de destacar 

no caso presente o de: 

♦ o Concelho de Abrantes: Martinchel – freguesia onde se localiza o Condomínio de 

Vale Manso; 

De acordo com o POACB o “uso turístico” foi subdividido nas seguintes tipologias: 

♦ Áreas turísticas; 

♦ Pousadas/Estalagens; 

♦ Turismo em espaço rural (TER); 

♦ Parques de campismo. 

Encontrando-se previstas, na sua Planta de Ordenamento para as tipologias consideradas as 

seguintes, sendo que algumas destas unidades já existem, como é o caso da Pousada área 

turística de Vale Manso: 

 
Infraestrutura de Apoio ao Recreio Náutico 

Tipologias 
Nº 

Previsto Sim Não 

Áreas Turísticas 10 
3 - Portos de Recreio 
1 - Centro Náutico 

6 

TER 9 
1 - Porto de Recreio 
1 - Centro Náutico 

7 

Pousadas/estalagens 5 3 - Centros Náuticos 2 
Parque Campismo 4 1 - Centro Náuitico 3 
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considerando que, todos os portos de recreio e centros náuticos que irão suportar a actividade 

turística, deverão obedecer ao articulado no Regulamento do POACB, devendo estar equipados 

com as mesmas infraestruturas, nomeadamente postos de abastecimento de combustível, 

parques de estacionamento, sanitários, entre outros, será de prever que possa aumentar o 

número de embarcações na albufeira potenciando esta situação a ocorrência de impactes 

cumulativos negativos, essencialmente, aos nível dos descritores: 

♦ recursos hídricos - potenciando o risco de contaminação e a deterioração da 

qualidade da água, assim como aumentando o consumo de água; 

♦ ambiente sonoro - potenciando o aumento dos níveis de ruído devido a um maior 

número de embarcações em movimento; 

♦ ambiente atmosférico - potenciando a degradação da qualidade do ar; 

♦ geologia e morfologia - potenciando a alteração do modelado, em virtude da 

necessidade de construção das infraestuturas previstas. 

Contudo, considera-se que a evolução tecnológica, que já se faz sentir actualmente, no que 

respeita ao desenvolvimento de motores cada vez mais limpos e mais silenciosos, assim como a 

utilização de combustíveis biodegradáveis poderá minimizar os impactes negativos referidos. 

Considera-se, igualmente, que poderão ocorrer impactes cumulativos positivos, sobretudo, ao 

nível dos seguintes descritores: 

♦ componente social - potenciando o aparecimento e novos postos de trabalhos; 

♦ actividades económicas - nomeadamente ao nível do turismo e dos segmentos 

associados - restauração, hotelaria e comércio; 

♦ dinâmica social - através do estabelecimento de prestações de serviço de apoio à 

população presente (população presente + população flutuante); 

♦ ordenamento do território - indo ao encontro das estratégias de desenvolvimentos 

consignadas quer no Plano Director de Abrantes, quer no POACB. 
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4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Seguidamente à identificação e avaliação de impactes associados ao empreendimento é 

possivel o desenvolvimento de um conjunto de recomendações e medidas que têm como 

principal objectivo a minimização dos impactes negativos e a potenciação dos seus aspectos 

positivos e benefícios. 

Durante a fase de obra, apesar da reduzida magnitude e significância da maioria dos 

impactes negativos identificados, destacam-se as seguintes medidas de minimização: 

♦ os trabalhos não deverão, se possível, decorrer durante o período nocturno, pois deste 

modo evitar-se-á o atropelamento de espécies que têm hábitos preferencialmente 

nocturnos, como sejam anfíbios e micromamíferos. Deverão decorrer com a maior 

brevidade possível e preferencialmente no fim de Verão e Inverno; 

♦ por forma a limitar ao mínimo a degradação e congestionamento da rede viária 

existente deverão ser definidos atempadamente os percursos afectos à obra, assim 

como a identificação e a sinalização de percursos alternativos, que se afigurem 

necessários para o transportes dos materiais resultantes do desmantelamento dos 

cais  existentes, e dos que irão ser utilizado na construção dos novos ancoradouros; 

♦ limitar, ao estritamente necessário, a desmatação, limpeza ou degradação das áreas 

ajardinadas; 

♦ implementação de procedimentos de gestão ambiental no que respeita à 

armazenagem e manipulação de produtos, combustíveis e resíduos, e de um plano de 

emergência para situações de ocorrência de derrames, com vista a evitar a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

A par destas medidas, deverão ainda ser implementadas outras, que se estendem à fase de 

exploração, das quais se salientam as seguintes: 

♦ Cumprimento das figuras de Plano em vigor, nomeadamente, do Plano Director 

Municipal (PDM’s) de Abrantes e dos Planos de Pormenor (PP’s) quando existentes, 

de modo a evitar o crescimento desordenado das manchas correspondentes aos 

pequenos aglomerados urbanos que se localizam na proximidade do empreendimento; 

♦ sensibilização dos agricultores que se localizam próximo do plano de água /próximo 

do empreendimento para a adopção das indicações referidas no “Código de Boas 

Práticas Agrícolas”; 
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♦ sensibilização dos utentes do Centro Náutico no sentido destes optarem pela 

aquisição, quando for o caso, de embarcações, tintas e combustíveis mais “amigos do 

ambiente”; 

♦ sensibilização dos utentes do Centro Náutico para a prática de uma “navegação 

mais contemplativa”, do que propriamente desportiva/competição. 

4.1 MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

4.1.1 Considerações gerais 

Os impactes sobre a qualidade da água foram de uma forma geral avaliados como sendo 

pouco significativos, tanto na fase de construção, como na fase de exploração.  

Contudo, na fase de exploração, a existência de um posto de abastecimento de combustíveis e 

a própria circulação e estacionamento de embarcações levanta alguma preocupação em 

relação a possíveis derrames de hidrocarbonetos para a água, embora a pequena dimensão da 

infra-estrutura não faça pressupor, à partida, problemas relevantes. De qualquer forma 

considerou-se útil recomendar a monitorização deste aspecto na fase inicial de funcionamento, 

de forma a acompanhar o evoluir da situação. 

O objectivo geral será, assim, a salvaguarda da qualidade da água da albufeira de Castelo do 

Bode na zona de influência do projecto. 

Neste contexto, têm-se os seguintes objectivo específicos: 

♦ Avaliar a potencial afectação da qualidade da água, resultante do aumento de 

embarcações na zona; 

♦ Avaliar potenciais impactes na qualidade da água devido a pequenos derrames de 

hidrocarbonetos provenientes quer do estacionamento das embarcações, quer da 

zona de abastecimento de combustíveis; 

♦ Avaliar da eficácia das medidas de minimização propostas. 

O plano de monitorização aplica-se assim, essencialmente, à fase de exploração, sendo porém 

necessário estabelecer um quadro de referência, devendo proceder-se a uma campanha de 

amostragem prévia, antes do início das obras (fase de pré-construção). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que o presente Resumo Não Técnico não dispense a consulta das restantes peças 

escritas e Anexos que integram o Estudo de Impacte Ambiental para melhor análise das várias 

questões abordadas, destaca-se que o projecto em curso, de construção/beneficiação do 

Centro Náutico de Vale Manso, apresenta, no essencial, impactes positivos e 

significativos, associados à fase de exploração do empreendimento, representando uma 

contribuição quer para um correcto ordenamento do plano de água, quer, pela contribuição 

que o mesmo dá ao desenvolvimento do turismo, potenciando a melhoria das condições 

de vida das população local e, em particular da residente nos aglomerados de Martinchel 

e Aldeia do Mato. 

Assim, dado o exposto e contemplando as medidas de minimização apresentadas, 

considera-se a execução do projecto ambientalmente viável, indo inclusivamente ao 

encontro de estratégias de planeamento e ordenamento territorial em vigor, bem como do 

cumprimento de objectivos de desenvolvimento e bem estar, social e económico, das 

populações locais. 

Como conclusão do que acima se expôs, no que se refere à identificação e avaliação dos 

impactes ambientais associados à construção/beneficiação e exploração do Centro Náutico 

de Vale Manso importa salientar que, apesar de terem sido identificados impactes negativos 

pouco significativos para alguns dos aspectos ambientais estudados, não foram identificados 

impactes críticos, cujo grau de significância levasse a concluir pela inviabilidade 

ambiental do empreendimento. 
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