
 

A
V

A
L
IA

Ç
Ã

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
E
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 D

A
  

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

A
 Á

R
E
A

 D
E
 M

A
N

O
B

R
A

 D
O

 A
E
R

Ó
D

R
O

M
O

 D
E
 P

O
N

T
E
 D

E
 S

O
R

 -
 2

ª 
F
A

S
E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório  

Agosto de 2010 

 

 
 





MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 iii Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

 

 

 

Estudo de Impacte Ambiental da  

Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo 

Municipal de Ponte de Sor – 2ª Fase 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

 

 

Tomo I – Relatório 

Tomo II – Anexos (Documentos Complementares e Anexos Técnicos) 

Tomo III – Resumo Não Técnico 

 

 

 

Agosto de 2010  

Projecto n.º A025 

 
 
 
 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 iv Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 v Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA  

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE MANOBRA DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE PONTE DE SOR – 2ª FASE 

ÍNDICES  

 

Índice de texto  

ÍNDICES ................................................................................................................................................ V 

I. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1 

I.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO ........................................... 1 

I.1.1. Identificação do proponente .................................................................................................... 3 

I.1.2. Licenciamento........................................................................................................................ 3 

I.1.3. Enquadramento legal .............................................................................................................. 3 

I.2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO ........................................................ 4 

I.2.1. Metodologia ........................................................................................................................... 4 

I.2.2. Estrutura de organização do estudo .......................................................................................... 4 

I.2.3. Definição do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental ................................................................. 6 

I.3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA ............................................. 8 

II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO .................................................................................................................. 9 

II.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 9 

II.2. LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................... 11 

II.2.1. Acessibilidades ..................................................................................................................... 14 

II.3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ............................................................................. 15 

II.4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO ................................................................................................. 16 

II.4.1. Enquadramento ................................................................................................................... 16 

II.4.2. Descrição do Projecto de Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor 16 

II.4.2.1. Aeronave de projecto ..................................................................................................... 20 

II.4.2.2. Classificação do aeródromo ............................................................................................. 20 

II.4.2.3. Tráfego aéreo previsto .................................................................................................... 21 

II.4.2.4. Acções a desenvolver para a execução do projecto ............................................................. 22 

II.5. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS ....................................................................................... 27 

II.5.1. Fase de Construção .............................................................................................................. 27 

II.5.2. Fase de Funcionamento ........................................................................................................ 29 

II.6. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS ....................................................................... 29 

II.6.1. Águas residuais .................................................................................................................... 29 

II.6.2. Resíduos ............................................................................................................................. 30 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 vi Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

II.6.3. Fontes de produção e níveis de ruído ...................................................................................... 31 

II.7. PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS ....................................................................... 32 

II.8. ALTERNATIVAS DO PROJECTO ............................................................................................. 32 

III. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO ................................................................... 33 

III.1. ATMOSFERA ............................................................................................................ 33 

III.1.1. Clima ........................................................................................................................... 33 

III.1.1.1. Enquadramento climático regional .............................................................................. 33 

III.1.1.2. Análise dos principais meteoros ................................................................................. 34 

III.1.1.3. Temperatura do Ar ................................................................................................... 34 

III.1.1.4. Precipitação............................................................................................................. 35 

III.1.1.5. Classificação climática .............................................................................................. 37 

III.1.1.6. Outros meteoros ...................................................................................................... 39 

III.1.2. Qualidade do Ar ............................................................................................................. 41 

III.1.2.1. Aviação e Qualidade do Ar ......................................................................................... 45 

III.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA ....................................................................... 45 

III.2.1. Tectónica ...................................................................................................................... 47 

III.2.2. Sismicidade ................................................................................................................... 47 

III.2.3. Recursos Geológicos ....................................................................................................... 49 

III.2.4. Características geotécnicas ............................................................................................. 49 

III.3. SOLOS: CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO ....................................................................... 49 

III.3.1. Uso actual do solo .......................................................................................................... 52 

III.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS ................................................................................ 53 

III.4.1. Caracterização geral da bacia hidrográfica ......................................................................... 53 

III.4.2. Escoamento .................................................................................................................. 56 

III.4.3. Qualidade da água ......................................................................................................... 56 

III.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS E HIDROGEOLOGIA ....................................................... 63 

III.5.1.1. Hidrogeologia .......................................................................................................... 64 

III.5.1.2. Inventário Hidrogeológico ......................................................................................... 69 

III.5.1.3. Qualidade da água ................................................................................................... 70 

III.5.1.4. Vulnerabilidade à poluição e focos de poluição ............................................................. 71 

III.6. PATRIMÓNIO NATURAL ............................................................................................... 71 

III.6.1. Áreas Protegidas e Classificadas ...................................................................................... 75 

III.6.2. Flora e vegetação .......................................................................................................... 77 

III.6.2.1. Enquadramento biogeográfico ................................................................................... 77 

III.6.2.2. Área de Intervenção e envolvente .............................................................................. 78 

III.6.2.3. Elenco florístico ....................................................................................................... 80 

III.6.3. Habitats Naturais e Semi-naturais .................................................................................... 81 

III.6.4. Fauna ........................................................................................................................... 82 

III.6.4.1. Aves ....................................................................................................................... 82 

III.6.4.2. Mamíferos ............................................................................................................... 87 

III.6.4.3. Anfíbios .................................................................................................................. 88 

III.6.4.4. Répteis ................................................................................................................... 88 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 vii Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

III.6.4.5. Peixes .................................................................................................................... 89 

III.7. PAISAGEM ............................................................................................................. 90 

III.7.1. Hipsometria .................................................................................................................. 94 

III.7.2. Declives ........................................................................................................................ 94 

III.7.3. Exposições .................................................................................................................... 94 

III.7.4. Bacia Visual................................................................................................................... 94 

III.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ..................................................................................... 96 

III.8.1. Uso programado pelo Plano Director Municipal de Ponte de Sor ........................................... 96 

III.8.2. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público ................................................. 98 

III.8.2.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) .............................................................................. 98 

III.8.2.2. Reserva Agrícola Nacional (RAN) ................................................................................ 99 

III.8.2.3. Montados e povoamentos estremes de sobro e azinho ................................................ 100 

III.8.2.4. Infra-estruturas de Transportes e Comunicações........................................................ 100 

III.8.2.5. Rede eléctrica ........................................................................................................ 100 

III.8.3. Outros Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor ......................................................... 100 

III.8.3.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo).................... 101 

III.8.3.2. Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBHT) ............................................................... 103 

III.8.3.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROFAA) ............................ 103 

III.9. SÓCIO-ECONOMIA ................................................................................................... 105 

III.9.1. População e Estrutura Etária ......................................................................................... 105 

III.9.2. Qualificação da População ............................................................................................. 108 

III.9.3. Emprego e Actividades económicas ................................................................................ 108 

III.9.3.1. Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal ............................................................... 110 

III.9.3.2. Indústria Transformadora........................................................................................ 110 

III.9.3.3. Construção civil ..................................................................................................... 112 

III.9.3.4. Comércio e Serviços ............................................................................................... 113 

III.9.3.5. Actividade Turística ................................................................................................ 113 

III.10. AMBIENTE SONORO ............................................................................................. 115 

III.11. PATRIMÓNIO CULTURAL ........................................................................................ 116 

III.11.1. Introdução ................................................................................................................ 116 

III.11.2. Descrição da área de implantação do projecto ............................................................... 118 

III.11.3. Definição da área de incidência do projecto................................................................... 120 

III.11.4. Metodologia .............................................................................................................. 120 

III.11.5. Caracterização .......................................................................................................... 122 

III.11.6. Identificação de valores patrimoniais: .......................................................................... 123 

III.11.6.1. Arqueológicos ........................................................................................................ 123 

III.11.6.2. Arquitectónicos ...................................................................................................... 129 

IV. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJECTO .........................................................................131 

V. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS .......................................................................132 

V.1. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO............................................................................. 132 

V.2. ACTIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES ................................................................................ 134 

V.3. ATMOSFERA ................................................................................................................ 135 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 viii Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

V.3.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 135 

V.3.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 137 

V.4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA ........................................................................... 138 

V.4.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 138 

V.4.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 139 

V.5. SOLOS: CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO ............................................................................ 139 

V.5.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 139 

V.5.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 141 

V.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS ..................................................................................... 141 

V.6.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 141 

V.6.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 142 

V.7. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS .................................................................................. 143 

V.7.1. Considerações Gerais .......................................................................................................... 143 

V.7.2. Fase de Construção ............................................................................................................ 144 

V.7.3. Fase de Exploração............................................................................................................. 145 

V.8. PATRIMÓNIO NATURAL .................................................................................................... 146 

V.8.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 147 

V.8.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 148 

V.9. PAISAGEM .................................................................................................................. 149 

V.9.1. Fase de Construção ............................................................................................................ 154 

V.9.2. Fase de Exploração............................................................................................................. 154 

V.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO .................................................................................... 155 

V.10.1. Fase de Construção ...................................................................................................... 155 

V.10.2. Fase de Exploração ...................................................................................................... 156 

V.11. SÓCIO-ECONOMIA ................................................................................................... 156 

V.11.1. Fase de Construção ...................................................................................................... 156 

V.11.2. Fase de exploração ...................................................................................................... 158 

V.12. AMBIENTE SONORO .................................................................................................. 159 

V.12.1. Fase de construção ...................................................................................................... 159 

V.12.2. Fase de exploração ...................................................................................................... 161 

V.13. PATRIMÓNIO CULTURAL ............................................................................................. 162 

V.13.1. Metodologia ................................................................................................................ 162 

V.13.1.1. Intensidade do Impacte .......................................................................................... 163 

V.13.1.2. Factores de Impacte ............................................................................................... 163 

V.13.2. Resultados da Avaliação de Impacto Ambiental ................................................................ 165 

V.13.2.1. Hierarquização e caracterização dos impactes dos valores patrimoniais arqueológicos 

existentes: .................................................................................................................. 165 

V.13.2.2. Hierarquização e caracterização dos impactes dos valores patrimoniais arquitectónicos 

existentes: .................................................................................................................. 166 

V.13.3. Discussão da Avaliação de Impacte Ambiental ................................................................. 167 

V.13.4. Fase de Construção ...................................................................................................... 167 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 ix Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

V.13.5. Fase de exploração ...................................................................................................... 168 

V.13.6. Fase de Desactivação ................................................................................................... 168 

V.14. SÍNTESE DE IMPACTES .............................................................................................. 168 

VI. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS .............................................................................................................170 

VII. PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS .........................172 

VII.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL ..................................................................................... 172 

VII.2. ATMOSFERA ........................................................................................................... 173 

VII.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ...................................................................................... 174 

VII.4. SOLO E CAPACIDADE DE USO ....................................................................................... 174 

VII.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS ............................................................................... 175 

VII.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS ............................................................................ 177 

VII.7. PATRIMÓNIO NATURAL .............................................................................................. 177 

VII.8. PAISAGEM ............................................................................................................ 178 

VII.9. SÓCIO-ECONOMIA ................................................................................................... 179 

VII.10. AMBIENTE SONORO ............................................................................................. 179 

VII.11. PATRIMÓNIO CULTURAL ........................................................................................ 180 

VIII. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO .............................................................................................182 

VIII.1. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA .................................................................... 182 

VIII.2. OBJECTIVOS .................................................................................................... 182 

VIII.3. PARÂMETROS A MONITORIZAR NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA E NA FASE DE 

EXPLORAÇÃO ............................................................................................................... 183 

VIII.3.1. Efluentes e resíduos ................................................................................................... 183 

VIII.3.2. Hidrogeologia ............................................................................................................ 183 

VIII.3.2.1. Pontos de amostragem ........................................................................................... 183 

VIII.3.2.2. Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: ............................................. 184 

VIII.3.2.3. Critérios de avaliação: ............................................................................................ 184 

VIII.3.2.4. Métodos de Análise: ............................................................................................... 184 

VIII.3.3. Ambiente Sonoro ....................................................................................................... 185 

VIII.3.4. Património Cultural .................................................................................................... 185 

IX. LACUNAS DE CONHECIMENTO ...........................................................................................................186 

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................187 

XI. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................188 

XI.1. WEBGRAFIA .......................................................................................................... 189 

 

  



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 x Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

 

Índice de figuras  

Figura I.1 – Aeródromo existente .................................................................................................................... 1 

Figura I.2 – Aeródromo Projectado .................................................................................................................. 2 

Figura II.1 – Enquadramento regional da área de intervenção ............................................................................ 12 

Figura II.2 – Localização da área de intervenção na Carta Militar n.º 356 e 368 .................................................... 13 

Figura II.3 – Extracto do Plano Rodoviário Nacional 2000 .................................................................................. 15 

Figura II.4 – Hangares existentes .................................................................................................................. 16 

Figura II.5 – Aspecto exterior da placa de estacionamento, hangar e do edifício de apoio às operações da EMA, SA .... 17 

Figura II.6 – Localização do estaleiro da obra .................................................................................................. 23 

Figura II.7 – Aspecto das valas exteriores ao aeródromo ................................................................................... 24 

Figura II.8 – Aspecto da boca de saída do dreno montante, junto à Ribeira de Marvila ........................................... 24 

Figura II.9 - Aspecto exterior do reservatório de combustível da EMA .................................................................. 28 

Figura II.10 – Dispositivos de recolha de resíduos existentes.............................................................................. 31 

Figura III.1 – Clima de Portugal segundo a classificação de Koppen..................................................................... 33 

Figura III.2 - Distribuição anual das temperaturas médias, mínimas e máximas na estação meteorológica de 
Benavila (Período 1961-1990).................................................................................................... 34 

Figura III.3 - Extracto da carta de precipitação total do Atlas do Ambiente ........................................................... 36 

Figura III.4 - Comparação entre a precipitação máxima diária e a precipitação média anual registadas na estação 
climatológica de Benavila .......................................................................................................... 36 

Figura III.5 - Diagrama ombrotérmico da estação meteorológica de Benavila........................................................ 37 

Figura III.6 - Balanço Hídrico sequencial para a estação de Benavila ................................................................... 38 

Figura III.7 - Evolução anual da humidade relativa do ar na estação meteorológica de Benavila .............................. 39 

Figura III.8 - Extracto da Carta de Quantidade total de Radiação Global, Atlas do Ambiente .................................... 40 

Figura III.9 - Frequência e velocidade média do vento na estação climatológica de Benavila ................................... 40 

Figura III.10 – Índice da Qualidade do ar para a zona do Alentejo Interior para o ano de 2008 ................................ 42 

Figura III.11 – Localização das principais industrias e áreas industriais de Portugal Continental ............................... 43 

Figura III.12 – Concentração máxima de SO2 e NO2 obtida nas duas campanhas efectuadas ................................... 44 

Figura III.13 – Concentração máxima de O3 obtida nas duas campanhas efectuadas .............................................. 44 

Figura III.14 – Extracto da Carta Geológica de Portugal ..................................................................................... 46 

Figura III.15 – Carta Sismotectónica de Portugal Continental ............................................................................. 47 

Figura III.16 – Isossistas de intensidade máxima ............................................................................................. 48 

Figura III.17 – Carta de zonamento sísmico (RSAEEP). ..................................................................................... 48 

Figura III.18 – Carta de Solos – Unidades Pedológicas ...................................................................................... 50 

Figura III.19 – Excerto da Carta de Capacidade de Uso do Solo .......................................................................... 51 

Figura III.20 – Carta de aptidão para cinco espécies florestais: azinheira, eucalipto, pinheiro-bravo, pinheiro-manso 
e sobreiro. .............................................................................................................................. 52 

Figura III.21 – Ocupação inicial do solo da área afecta ao Projecto em análise ...................................................... 53 

Figura III.22 – Bacia hidrográfica onde se integra a área de intervenção .............................................................. 54 

Figura III.23 – Sub-Bacias dos principais afluentes do Tejo ................................................................................ 54 

Figura III.24 – Linhas de água existentes na área de intervenção ....................................................................... 55 

Figura III.25 – Escoamento estimado no concelho de Ponte de Sor ..................................................................... 56 

Figura III.26 - Variação do Oxigénio Dissolvido (mg/l) nas estações de qualidade da água de Moinho Novo (18I/01) 
e Albufeira de Montargil (19H/01), e comparação com os valores mínimos recomendáveis para fins 
piscícolas em 2009 ................................................................................................................... 59 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 xi Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

Figura III.27 - Variação da concentração de Sólidos Suspensos Totais (mg/l) nas estações de qualidade da água de 
Moinho Novo (18I/01) e Albufeira de Montargil (19H/01), e comparação com o valor máximo 
recomendado para fins piscícolas ............................................................................................... 59 

Figura III.28 - Variação da CBO5 nas estações de qualidade da água da Albufeira de Montargil e Moínho Novo (mg/l) 
e comparação com os valores máximos recomendados para fins piscícolas ....................................... 60 

Figura III.29 - Evolução da concentração de nitritos nas estações em análise (mg de NO2/l) ................................... 60 

Figura III.30 - Concentração de nitratos na estação de Moinho Novo e Albufeira de Montargil (mg/l NO3), durante o 
ano de 2008 ............................................................................................................................ 61 

Figura III.31 - Concentração de Fósforo Total (mg P/l) nas estações em análise .................................................... 61 

Figura III.32 - Concentrações Coliformes Fecais nas estações de monitorização da qualidade da água de Moinho 
Novo e Albufeira de Montargil (/100 ml) ...................................................................................... 62 

Figura III.33 - Concentrações Estreptococos Fecais nas estações de monitorização da qualidade da água de Moinho 
Novo e Albufeira de Montargil (/100 ml) ...................................................................................... 62 

Figura III.34 - Carta da rede de drenagem, elaborada a partir da Carta Topográfica Militar na escala original de 
1/25 000, extracto das Folhas 356 (Ponte de Sôr) e 368 (Galveias). ................................................ 65 

Figura III.35 - Valores de precipitação total para o distrito de Portalegre com realce para a localização da área em 
estudo.................................................................................................................................... 67 

Figura III.36 - Valores de evapotranspiração para o distrito de Portalegre com realce para a localização da área em 
estudo.................................................................................................................................... 67 

Figura III.37 - Valores do escoamento superficial para o distrito de Portalegre com realce para a localização da área 
em estudo .............................................................................................................................. 68 

Figura III.38 – Áreas Protegidas e Classificadas na envolvente à área em estudo .................................................. 76 

Figura III.39 – Unidades biogeográficas .......................................................................................................... 77 

Figura III.40 – Aspecto da área de olival existente no limite SW da área de intervenção ......................................... 79 

Figura III.41 – Aspecto da área de eucaliptal existente no limite NW da área de intervenção ................................... 79 

Figura III.42 – Aspecto do corredor ripícola formado sobre a Ribeira de Marvila onde se destacam os salgueiros ........ 80 

Figura III.43 – Hipsometria da área de intervenção e envolvente ........................................................................ 91 

Figura III.44 – Declives da área de intervenção e envolvente ............................................................................. 92 

Figura III.45 – Exposições na área de intervenção e envolvente ......................................................................... 93 

Figura III.46 - Vista da bacia visual junto a Montes de Sor sobre a área de estudo ................................................ 94 

Figura III.47 – Carta de Bacias Visuais ........................................................................................................... 95 

Figura III.48 -  Vista da área em estudo para o alto de Montes de Sor ............................................................. 96 

Figura III.49 -  Vista da área em estudo para o alto de Marvila ....................................................................... 96 

Figura III.50 – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM em vigor ................................................................... 97 

Figura III.51 – Excerto da Planta de Condicionantes do PDM em vigor ................................................................. 98 

Figura III.52 – Florestas modelo, corredores ecológicos e sub-regiões homogéneas definidas no PROFAA ............... 104 

Figura III.53 – População Residente nos concelhos do Alto Alentejo (Censos 2001) ............................................. 105 

Figura III.54 – Densidade Populacional dos concelhos do Alto Alentejo (2008) .................................................... 106 

Figura III.55 – Evolução da População residente em Ponte de Sor no período 2001-2009 ..................................... 106 

Figura III.56 – População residente por local de residência e faixa etária, 2009................................................... 107 

Figura III.57 - Empresas com sede em Ponte de Sor, segundo a CAE-Rev.2.1, 2007 ............................................ 109 

Figura III.58 - Empresas das indústrias transformadoras com sede em Ponte de Sor, segundo a CAE-Rev.2.1, 2007 111 

Figura III.59 – Evolução do n.º de Desempregados do Concelho de Ponte de Sor inscritos no Centro de Emprego .... 111 

Figura III.60 – Albufeira de Montargil vista do alto do Cabeçaozinho ................................................................. 113 

Figura III.61 – Recursos Turísticos do concelho de Ponte de Sor ....................................................................... 114 

Figura V.1 -  Metodologia adoptada na avaliação dos impactes do projecto sobre a paisagem .............................. 149 

Figura V.2 -  Carta de Localização da Bacia Visual ......................................................................................... 151 

Figura V.3 - Carta de Aglomerados e Áreas de Interesse Paisagístico ................................................................. 152 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 xii Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

Figura V.4 - Carta de Níveis de Impacte Visual ............................................................................................... 153 

 

Índice de Quadros 

Quadro II.1 – Quadro Síntese das DIUPs emitidas ............................................................................................ 10 

Quadro II.2 – Distancias do aeródromo aos aglomerados mais próximos .............................................................. 12 

Quadro II.3 – Resumo das características do aeródromo ................................................................................... 20 

Quadro II.4 – Movimentos médios estimados para um período de 6 meses e média diária ...................................... 22 

Quadro II.5. Caracterização qualitativa do efluente residual produzido nas instalações sanitárias, estimativa ............. 30 

Quadro III.1 - Estação climatológica utilizada na análise climática ....................................................................... 34 

Quadro III.2 - Classificação climática segundo Thorntwaite, para a estação meteorológica de Benavila ..................... 38 

Quadro III.3 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano de 2008 ......................................... 42 

Quadro III.4 – Pedreiras existentes no concelho de Ponte de Sor ........................................................................ 49 

Quadro III.5 – Unidades Pedológicas do concelho de Ponte de Sor ...................................................................... 50 

Quadro III.6 – Proporção das classes e sub-classes de capacidade de uso do solo na área de intervenção ................. 51 

Quadro III.7 – Ocupação do solo na área de intervenção ................................................................................... 52 

Quadro III.8 – Classificação dos cursos de água superficial de acordo com as suas características para usos 
múltiplos ................................................................................................................................ 57 

Quadro III.9 - Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. ............................................... 70 

Quadro III.10- Elenco Florístico ..................................................................................................................... 80 

Quadro III.11 – Espécies de avifauna referenciadas para a área do projecto ......................................................... 84 

Quadro III.12 – Lista das principais espécies de mamíferos referenciadas ............................................................ 87 

Quadro III.13 – Espécies de anfíbios referenciados para a área do projecto .......................................................... 88 

Quadro III.14 – Espécies de répteis referenciados para a área de estudo ............................................................. 88 

Quadro III.15 – Lista das espécies da ictiofauna referidas para o Rio Sor ............................................................. 89 

Quadro III.16 – Evolução da população de Ponte de Sor, por freguesia, no período 1991-2001 ............................. 107 

Quadro III.17 – Distribuição da população que sabe ler e escrever pelos diferentes níveis de ensino ...................... 108 

Quadro III.18 – Taxa de actividade e população residente empregada por sector de actividade (Censos 2001) ........ 108 

Quadro III.19 – Áreas ocupadas pelas principais culturas permanentes do concelho de Ponte de Sor ...................... 110 

Quadro III.20 – Estabelecimentos hoteleiros classificados do concelho de Ponte de Sor ........................................ 114 

Quadro III.21 – Apartamentos turísticos classificados do concelho de Ponte de Sor ............................................. 115 

Quadro III.22 – Turismo em Espaço Rural classificados do concelho de Ponte de Sor ........................................... 115 

Quadro III.23 – Parques de Campismo classificados do concelho de Ponte de Sor................................................ 115 

Quadro III.24 – Projectos Turísticos com parecer favorável do concelho de Ponte de Sor ...................................... 115 

Quadro V.1 – Actividades e acções envolvidas nas fases de construção e funcionamento da ampliação do aeródromo134 

Quadro V.2 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor qualidade do ar, fase de 
construção ............................................................................................................................ 136 

Quadro V.3 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor qualidade do ar, fase de 
exploração ............................................................................................................................ 138 

Quadro V.4 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor geologia e geomorfologia, 
fase de construção ................................................................................................................. 139 

Quadro V.5 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor solo, fase de construção ...... 141 

Quadro V.6 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor recursos hídricos superficiais, 
fase de construção ................................................................................................................. 142 

Quadro V.7 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor recursos hídricos superficiais, 
fase de exploração ................................................................................................................. 143 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 xiii Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

Quadro V.8 – Caracterização dos impactes na fase de construção (C). ............................................................... 145 

Quadro V.9 - Caracterização dos impactes na fase de exploração (E). ................................................................ 146 

Quadro V.10 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor património natural, fase de 
construção ............................................................................................................................ 147 

Quadro V.11 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor património natural, fase de 
exploração ............................................................................................................................ 148 

Quadro V.12 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor sócio-economia, fase de 
construção ............................................................................................................................ 157 

Quadro V.13 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor sócio-economia, fase de 
exploração ............................................................................................................................ 158 

Quadro V.14 - Níveis admissíveis de potência sonora de equipamentos de construção civil, em dB(A) .................... 159 

Quadro V.15 - Níveis sonoros LAeq estimados a diversas distâncias de equipamentos de construção civil, em dB(A). 160 

Quadro V.16 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor ambiente sonoro, fase de 
construção ............................................................................................................................ 161 

Quadro V.17 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor ambiente sonoro, fase de 
exploração ............................................................................................................................ 162 

Quadro V.18 - Classificação de impacte ambiental-valor total do impacte ........................................................... 162 

Quadro V.19 - Valoração dos Factores de Impacte .......................................................................................... 164 

Quadro V.20 – Matriz síntese de avaliação de Impactes Ambientais ................................................................... 169 

 

  



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 xiv Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 xv Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

PREÂMBULO 

 

DOMÍNIO E ESPECIALIDADE  NOME 

Coordenação geral Leonor Torres Pereira 

Descrição do ambiente actual, identificação de impactes, selecção de medidas de minimização e 
definição de programas de monitorização, por descritor: 

Atmosfera (Clima e Qualidade do Ar) Leonor Torres Pereira 

Geologia e geomorfologia Leonor Torres Pereira 

Solo e capacidade de uso Leonor Torres Pereira 

Recursos hídricos subterrâneos e  

Hidrogeologia 

Benedito Calejo Rodrigues1 

Sónia Silva1 

Irene Palma1 

Recursos hídricos superficiais Carla Sofia Cardoso 

Património Natural Leonor Torres Pereira 

Paisagem Vera Gonçalves2 

Património Cultural Direcção geral: 

Carlos Alberto Brochado de Almeida3 

Pedro Brochado de Almeida3 

Trabalho de Campo 

Sofia Rodrigues da Cruz Pinho Soares 

Liliana dos Santos Delindro 

João Miguel Matos Soares 

Sócio-economia Leonor Torres Pereira 

Ordenamento do território Leonor Torres Pereira 

Ambiente sonoro Luís Conde Santos4 

Márcia Melro4 

 

  

                                                
1 Congeo – Consultores em geologia, Lda 
2 GIPP – Gestão Integrada de Projectos e Planeamento, Lda 
3 Mola Olivarum – Património e Cultura, Lda 
4 dBLab, Lda – Laboratório de Acústica e Vibrações Lda 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 xvi Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

AIA  Avaliação de Impacte Ambiental 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CELE Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

DGRF Direcção Geral dos Recursos Florestais 

DIUP Declaração de Imprescindível Utilidade Pública 

EMA  Empresa de Meios Aéreos 

EIA  Estudo de Impacte Ambiental 

EPI Equipamento de Protecção Individual 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais   

GEE  Gases de Efeito Estufa 

IFR  Instrument Flight Rules 

IBA  Important Bird Areas 

IGT  Instrumentos de Gestão Territorial 

LER  Lista Europeia de Resíduos 

MAI  Ministério da Administração Interna 

NUT  Nomenclatura de Unidade Territorial 

ICAO International Civil Aviation Organization 

INAC Instituto Nacional de Aviação Civil 

IPAC Instituto Português de Calibração 

PE  Projecto de Execução 

PDM  Plano Director Municipal 

PROFAA Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo 

QREN Quadro de Referência Estratégica Nacional 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RNT Resumo Não Técnico 

RSAEEP Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

EU União Europeia 

VFR Visual Flight Rules 

 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 1 Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

I. INTRODUÇÃO 

I.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO 

O presente estudo diz respeito ao Projecto de Execução da Ampliação da Área de Manobra do 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor. O Aeródromo de Ponte de Sor é uma infra-estrutura 

existente devidamente autorizada para a operação de meios aéreos destinados ao combate de 

incêndios, já certificada pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). 

Em termos gerais, o aeródromo existente (Figura I.1) era constituído por: 

• Uma pista de 800 metros de comprimento e 23 metros de largura; 

• Um taxiway paralelo com 900 metros de comprimento e 10,5 m de largura, cujo eixo se 

encontra afastado 37,5 metros do eixo da pista;  

• Quatro taxiways de ligação, entre a pista e o taxiway principal; 

• Uma placa de estacionamento com cerca de 11 725 m2;  

• Quatro hangares com uma área bruta de construção de 1760 m2; 

• Dois edifícios de apoio; 

• Dois parques de estacionamento e um acesso directo à EN2. 

 
Fonte: Câmara Municipal de Ponte de Sor (2009). Requerimento de Dispensa do Procedimento de AIA 

Figura I.1 – Aeródromo existente 

Actualmente, a Câmara Municipal iniciou a primeira fase das obras de ampliação da área de 

manobra do aeródromo que prevêem a execução de uma pista de 1495 metros de comprimento, 
execução dos taxiways de ligação (B,C e parte do A), complementando a construção do hangar e 

placa de estacionamento, já executados. Numa segunda fase, deverá ser acrescentada uma 
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extensão de cerca de 305 metros de pista, correspondente a uma soleira deslocada, extensão essa 

que enquadra o projecto no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual 

redacção. Este anexo refere que são sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os projectos 

referidos na alínea d) do ponto “10 - Projectos de Infra-estruturas”, “Construção de aeroportos e 

aeródromos” com pista de comprimento maior ou igual a 1500 metros.  

O Município considerou que apenas a execução da soleira deslocada enquadraria o projecto no 
procedimento de AIA, pelo que quando o procedimento teve início estava praticamente concluída a 

construção dos primeiros 1495 m de pista. Esta realidade impediu a aplicação de medidas 

preventivas e minimizadoras durante as obras que já decorreram, contemplando este documento 

recomendações para as acções que ainda falta executar. 

 
Fonte: Câmara Municipal de Ponte de Sor. Setembro de 2009. Requerimento de Dispensa do Procedimento de AIA 

Figura I.2 – Aeródromo Projectado 

Para a concretização deste projecto, o Município assumiu compromissos que pretendem dar 
resposta ao concurso do Ministério da Administração Interna para acolher a base permanente de 

meios aéreos, destinada a voos da protecção civil nomeadamente combate a incêndios e 

emergência. Parte do financiamento das obras de ampliação tem origem no Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). Ao abrigo destes apoios foram já construídos um hangar, um edifício 

de apoio e uma placa de estacionamento para os meios aéreos da EMA – Empresa de Meios 

Aéreos, SA. 
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Assim, o presente EIA, tem como objecto o Projecto de Execução da Ampliação da Área de 

Manobra do Aeródromo de Ponte de Sor. Este projecto engloba os seguintes items: 

• Construção da nova pista; 

• Prolongamento da pista actual e passagem da mesma a taxiway paralelo (Taxiway A); 

• Execução de 2 taxiways de ligação entre as duas últimas; 

• Pintura e sinalização diurna e preparação de instalações para a implementação posterior 
da sinalização luminosa; 

• Execução e provimento de um sistema de drenagem profundo. 

Como a maioria dos trabalhos foram já executados a avaliação incidirá sobre os trabalhos a 
desenvolver na segunda fase, enquadrando-os sempre no contexto do Projecto global.  

I.1.1. Identificação do proponente 

O Promotor deste projecto é a Câmara Municipal de Ponte de Sor, pessoa colectiva n.º 506 806 
456 com sede no Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte de Sor, número de telefone: 242 291 580 e 

endereço electrónico http://www.cm-pontedesor.pt/.  

I.1.2. Licenciamento 

A entidade licenciadora do Projecto em análise é o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), no 

âmbito das atribuições especificadas no Decreto-Lei n.º 145/2007, de 27 de Abril. 

“Na prossecução das suas atribuições, cabe ao INAC, I.P. licenciar, certificar, autorizar e 

homologar as actividades e os procedimentos, as entidades, o pessoal, as aeronaves, as infra-

estruturas, equipamentos, sistemas e demais meios afectos à aviação civil, bem como definir os 

requisitos e pressupostos técnicos subjacentes à emissão dos respectivos actos.” 

I.1.3. Enquadramento legal 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 03 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 08 de Novembro, os projectos que pela sua natureza, dimensão ou localização, 

sejam considerados susceptíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, devem ser 

sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade 

essencial para a sua aprovação, por parte do Ministério da Tutela e do Membro do Governo 

responsável pela área do Ambiente.  

De acordo com a alínea d) do n.º 10 – Projectos de Infra-Estruturas do Anexo II, do diploma 
supracitado, terão que ser sujeitos a AIA os projectos “construção de aeroportos e aeródromos 

(não incluídos no Anexo I)” que afectem áreas sensíveis, ou possuam pista com extensão maior ou 

igual a 1500 metros de extensão, sendo esta a situação que enquadra o Projecto no procedimento 

de AIA.  
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I.2. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO 

I.2.1. Metodologia 

A metodologia adoptada para a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), na 

abordagem de cada uma das vertentes do meio ambiente em análise, foi organizada nas seguintes 

fases: 

1. Obtenção dos elementos relativos ao estado actual da qualidade do ambiente da área a 
afectar pela ampliação doa aeródromo, de modo a garantir a caracterização da situação 

actual: 

• análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspectos mais relevantes com 

interesse para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e socio-económico; 

• análise da cartografia topográfica da área de estudo e fotografia aérea; 

• análise dos instrumentos de gestão territorial com jurisdição sobre a área de intervenção 

e envolvente próxima, tais como o Plano Director Municipal de Ponte de Sor; o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, entre outros; 

• contactos e análise de informação disponibilizada por entidades locais, regionais e 
nacionais nomeadamente Câmara Municipal, Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia 

e Inovação, I.P. (INETI), Instituto da Água, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), Instituto das 

Estradas e Instituto de Estatística (INE); 

• visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas 

envolvidos na elaboração do EIA, com expressão mais significativa para os domínios da 

Geologia e Geomorfologia, Biologia, Solos e Ocupação dos Solos, Paisagem, Ambiente 

Sonoro, Património e Sócio-economia; 

• reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

2. Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais decorrentes da 

ampliação e exploração do aeródromo municipal; 

3. Identificação dos potenciais riscos associados ao projecto;  

4. Proposta de medidas de minimização dos impactes negativos determinados pelo projecto e 

identificação de programas de monitorização para os factores ambientais mais afectados pela 

instalação e exploração do aeródromo;  

5. Identificação das lacunas de conhecimento; 

6. Conclusões e recomendações. 

A metodologia específica adoptada em cada descritor ambiental é identificada e descrita no 

respectivo descritor.  

I.2.2. Estrutura de organização do estudo 

O EIA foi desenvolvido de acordo com as orientações contidas na legislação específica em vigor, 
nomeadamente, o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações e republicação 
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conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e pela Portaria nº 330/2001, de 2 de 

Abril. 

O estudo foi organizado em 12 capítulos, incluindo esta introdução, na qual se procede à 
identificação do Projecto e do proponente, da entidade licenciadora e da equipa técnica responsável 

pela elaboração do EIA. 

No capítulo II – procede-se à descrição do projecto, identificam-se os objectivos do projecto, 

a justificação da sua necessidade e a caracterização face às informações disponíveis em fase de 

projecto de execução, atribuindo uma incidência especial aos aspectos relacionados com potenciais 

interacções no ambiente.  

No capítulo III. Caracterização do ambiente afectado pelo Projecto, descreve-se a 
situação ambiental da área em estudo antes da implementação do projecto, analisando as 

componentes ambientais mais susceptíveis de serem perturbadas pela ampliação e exploração do 

aeródromo, de acordo com o âmbito estabelecido.  

No capítulo IV é efectuada a avaliação da evolução do estado do ambiente sem o projecto, 

no qual se descreve um cenário previsível da evolução da situação actual na ausência das obras de 

ampliação, ou seja, a alternativa zero, e que constitui a base para a avaliação de impactes. 

No capítulo V - Identificação e avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e 
avaliam-se os principais impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção e 

exploração.  

No VI. é efectuada a Avaliação de Riscos, sendo analisados os riscos ambientais associados 

ao local de ampliação do aeródromo e à natureza dos projecto. São também propostas medidas 

para a prevenção de acidentes. 

No capítulo VI. Proposta de Medidas de Minimização e/ou compensação dos Impactes 
Ambientais, identifica-se um conjunto de medidas que permitem enquadrar ambientalmente o 

projecto e, por outro lado, definem-se medidas de valorização para os impactes positivos gerados 

pelo mesmo.  

No capítulo VIII. Programa de Monitorização Ambiental, são propostos os trabalhos de 

monitorização ambiental para o projecto em análise, nomeadamente nas componentes onde o 

acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental do projecto e/ou para clarificar a 

eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas. 

No capítulo IX. Identificação de Lacunas de Conhecimento, identificam-se as principais 

lacunas de informação que surgiram no decorrer do EIA, nomeadamente as que são relevantes 

para a gestão ambiental do Projecto, ou que permitirão clarificar a eficácia de uma medida de 

minimização identificada (e que deverão ser alvo de um programa de monitorização a propor). 

No capítulo X. Conclusões, resumem-se as principais conclusões do estudo efectuado. 

No capítulo XII. Bibliografia é referenciada a bibliografia consultada no âmbito do presente 

estudo.  

Este documento é composto pelos seguintes elementos: 

• Relatório do EIA; 

• Anexos (documentos complementares, anexos técnicos)  
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• Resumo Não Técnico (RNT); 

I.2.3. Definição do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

O objectivo do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Área de Manobra do 
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor – 2ª Fase, consiste na aferição, caracterização e avaliação 

dos impactes ambientais resultantes da execução e exploração do projecto, no sentido de 

concretizar medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes negativos significativos, de modo 

a obter o seu adequado enquadramento ambiental. Apesar do Município ter considerado que 

apenas a execução da soleira deslocada enquadraria o projecto no procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), o EIA agora desenvolvido irá debruçar-se sobre a globalidade do projecto 

por considerar que esta é a abordagem mais consistente. 

Neste processo de AIA não foi elaborada uma Proposta de Definição do Âmbito formal, 

apresentando-se de seguida os factores ambientais considerados relevantes. 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende das 
características gerais do projecto, da sensibilidade da área onde se vai desenvolver e, 

principalmente, da sua área de influência. Assim, e tendo em atenção quer as características do 

projecto, quer da área de implantação, os descritores seleccionados como mais relevantes, para o 

presente estudo, foram os seguintes: 

•••• Atmosfera (clima e qualidade do ar): será efectuada a caracterização a nível regional dos 

parâmetros climáticos considerados fundamentais, tais como a temperatura, a precipitação e 

a humidade, e outros com carácter relevante através da análise das Normais Climatológicas 
representativas das condições climáticas da região. Será ainda efectuada uma análise sucinta 

da qualidade do ar na região.  

•••• Geomorfologia, geologia e geotecnia: serão analisadas as características topográficas, 

geológicas, geotécnicas e geomorfológicas do local de implantação do projecto e envolvente. 

A análise será apoiada em informação geotécnica disponível, complementada por trabalhos 

de reconhecimento complementar. A informação devidamente enquadrada pela consulta da 

bibliografia existente, nomeadamente no que se refere a trabalhos desenvolvidos no local, 

em condições geológicas/geotécnicas correlacionáveis, permitirá elaborar um relatório que 

contemple os aspectos de índole geológica mais prementes para a avaliação ambiental. 

•••• Solos, uso e ocupação: será efectuada uma análise do tipo de solos e suas características, 
a partir da cartografia existente e de outros levantamentos efectuados no âmbito deste 

estudo, bem como avaliada a sua capacidade de uso. O levantamento de campo permitirá o 

reconhecimento geral da zona de intervenção, registando-se os tipos de usos, 

nomeadamente, agrícola, florestal, urbano, industrial, natural, entre outros, sendo elaborada 

a carta de ocupação do solo.  

•••• Recursos hídricos superficiais: será efectuada uma caracterização geral da bacia 

hidrográfica, recursos hídricos de superfície e qualidade das águas, na envolvente da área de 

intervenção. A análise destes descritores inclui ainda a identificação dos principais usos da 

água e a caracterização geral dos principais problemas de qualidade da água nos meios 

receptores. 

•••• Recursos hídricos subterrâneos e Hidrogeologia: será elaborada uma caracterização 
dos recursos hídricos subterrâneos, os sistemas aquíferos existentes, condições 
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hidrogeológicas, a qualidade das águas, bem como os seus usos e susceptibilidade dos 

aquíferos à poluição. 

•••• Património natural, neste ponto será descrito o estado da Fauna, Flora e Habitats 

Naturais, referindo os seus antecedentes e perspectivas de evolução. Será efectuada a 
caracterização do coberto vegetal, identificação e previsão das espécies presentes e 

potenciais relações entre as comunidades vegetais e animais presentes. 

•••• Paisagem: a análise da paisagem será efectuada com detalhe que permita minimizar os 

impactes do projecto sobre a paisagem do local, garantindo a sua valorização e protecção. 

Será efectuada a caracterização da estrutura da paisagem, análise da sua qualidade e 

capacidade absorção. Proceder-se-á à delimitação da área de influência visual do projecto 

(bacia visual), tendo por base a análise do mesmo, a rede viária existente e as principais 

linhas de relevo e a extensão da zona abrangida pelo empreendimento.  

•••• Ordenamento do Território: serão identificados os instrumentos de ordenamento do 
território em vigor, analisada a adequação do projecto face às figuras de ordenamento e às 

condicionantes de modo a ser possível quantificar áreas afectadas e verificar a sua 

compatibilidade com os referidos instrumentos. Far-se-á um levantamento das áreas, directa 

ou indirectamente, afectadas pelo projecto, cuja utilização se encontre legalmente 

condicionada. 

•••• Sócio-economia: a informação de base a utilizar para caracterização da situação actual 

será constituída pelos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional e estudos locais e regionais específicos. Serão 

estudados com detalhe aspectos como a dinâmica demográfica, a distribuição e ocupação do 

espaço, as infra-estruturas existentes na zona de influência do projecto, bem como os 

equipamentos e espaços canais. Será elaborada a identificação administrativa e das 

povoações próximas do local de intervenção, e dos acessos que possam vir a ser utilizados 
durante as fases de construção e exploração do projecto. No que diz respeito à estrutura 

económica, será analisada a estrutura e evolução da população activa, bem como a 

caracterização das actividades socioeconómicas da região e a distribuição populacional pelos 

sectores de actividade.  

•••• Ambiente Sonoro: o estudo realizado permite a caracterização da situação de referência 

incluindo uma caracterização do ambiente acústico da zona envolvente do empreendimento, 

obedecendo ao Regulamento Geral do Ruído (aprovado pelo Decreto Lei nº 9/2007, de 17 de 

Janeiro e alterações posteriores). Será caracterizado ao ambiente acústico de referência, 

com base na caracterização das principais fontes de ruído (tráfego aéreo e rodoviário) por 

medições acústicas de acordo com a Norma NP1730 e as recomendações do IPAC - Instituto 

Português de Acreditação. Para a situação de exploração do empreendimento, será efectuada 

a previsão das alterações ao estado actual do ambiente em termos de emissão de ruído, de 
modo a permitir avaliar os impactes gerados nos receptores sensíveis de interesse. 

•••• Património Cultural: arquitectónico e arqueológico: será recolhida e tratada informação 

sobre a área em estudo, obtida através de bibliografia especializada existente, prospecções e 

contactos estabelecidos com entidades vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do 

património cultural. Será efectuada a identificação, caracterização e classificação dos 

elementos patrimoniais existentes no local, e envolvente próxima, que se considere que 

possam ser afectados pela implementação do empreendimento. Os elementos detectados e 
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aos quais seja reconhecido valor patrimonial serão localizados em carta militar, ou outras 

que venham a ser fornecidas no decurso do estudo. 

I.3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi realizado pela Ambisitus - projectos, gestão e avaliação ambiental, lda. 

envolvendo uma equipa de técnicos de várias especialidades, tendo a sua elaboração ocorrido de 

Junho a Agosto de 2010. Para a sua concretização foram analisados vários elementos 
bibliográficos, informações cedidas por entidades públicas e privadas, levantamentos de campo 

efectuados na área de estudo e inquéritos às populações envolventes. A equipa técnica que 

elaborou o estudo consta dos técnicos listados no quadro apresentado em preâmbulo. 
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II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

II.1. ANTECEDENTES  

O aeródromo Municipal de Ponte de Sor é uma infra-estrutura já aprovada para operação de 

meios aéreos destinados ao combate de incêndios e emergência e que se encontra actualmente 

certificado5 pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). Por definição, um aeródromo certificado 

é uma infra-estrutura onde se verifica o cumprimento satisfatório dos normativos aplicáveis. Neste 

caso estão autorizados todos os tipos de voo compatíveis com o aeródromo. No aeródromo em 

análise está também autorizada a operação de ultraleves. 

Neste momento a gestão da infra-estrutura está a cargo da Empresa de Meios Aéreos, SA 
(EMA) e na sequência de um concurso efectuado pelo Ministério da Administração Interna (MAI), o 

aeródromo de Ponte de Sor foi seleccionado, a nível nacional, para acolher a base permanente 

principal dos meios aéreos da Protecção Civil. 

Para cumprir com as exigências da condição atrás referida, a pista terá de que possuir um 

cumprimento superior a 1500 metros, que lhe permita ser utilizada por helicópteros pesados (tipo 

Kamov Ka 32 A11BC e Ecureuil AS350) para além de outros aviões de maior envergadura a 

adquirir ou a alugar pelo Estado Português com fins consagrados nos interesses do país e 
protecção civil. 

Com as características actuais, o aeródromo apenas permite operações do tipo VFR (Visual 

Flight Rules) diurno. Este tipo de operações correspondem a voos efectuados de acordo com as 

regras de voo visual entre o nascer do Sol menos 25 minutos e o pôr-do-sol mais 25 minutos (SR-

25 m /SS+25 m). 

A ampliação da área de manobra do aeródromo foi projectada por várias fases, a 1ª 
correspondente à construção de um pista com 1495 m, e instalação de um sistema de drenagem 

profunda do aeródromo. Na segunda fase está prevista a construção de mais um troço de pista 

com 305 m que permitirá a operação de aeronaves de maior envergadura bem como a instalação 

do sistema de iluminação da pista, que permita a sua utilização nocturna.  

A execução da obra foi dividida em duas empreitadas: a primeira referente à Ampliação da Área 

de Manobra do Aeródromo Municipal, com um prazo de execução de 360 dias, tendo sido 

prorrogado o prazo por mais 90 dias. A segunda empreitada diz respeito à execução do Sistema de 

Iluminação da Pista, com o prazo de execução de 90 dias. 

Após a conclusão da primeira fase, as obras suspenderam-se até ser finalizado o procedimento 
de AIA. No entanto, a pista actual continua a ser utilizada, diariamente, para os meios de combate 

a incêndios, e ao fim de semana também para utilizações civis (desde o nascer do sol de sexta-

feira até ao pôr do sol de domingo). 

Com vista à concretização deste projecto a Câmara Municipal instruiu dois pedidos de 

Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), que lhe permitiram a execução dos 

projectos em análise, reunindo as condições previstas no n.º 3 do artigo 6º do Decreto-Lei 

                                                
5 Listagem dos Aeródromos e Heliportos Civis Certificados e Aprovados em 6 de Abril de 2010. Disponível pelo INAC em 
www.inac.pt 
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169/2001 de 25 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decretos-Lei n.º155/2004 de 30 de 

Junho, relativo à protecção do sobreiro e azinheira. 

A primeira DIUP, publicado pelo Despacho n.º8040/2009, de 20 de Março, permitiu o abate de 
27 sobreiros e 1 azinheira adultos numa área de 1,10 ha de povoamento no prédio da propriedade 

municipal, denominado “Herdade da Várzea”, permitindo a construção do hangar da EMA e 

respectiva placa de estacionamento. 

A segunda DIUP, publicado pelo Despacho n.º10284/2009, de 20 de Abril, permitiu o abate de 

190 sobreiros adultos, 6386 sobreiros jovens, 240 azinheiras adultas e 2482 azinheiras jovens, 

numa área de 33 ha de povoamento na propriedade municipal “Herdade da Várzea”, permitindo a 

construção da pista de 1495 m e torre de controlo. 

Em ambos os casos, os abates dos sobreiros e azinheiras ficaram condicionados à aprovação e 
implementação dos projectos de compensação e respectivos planos de gestão referentes a duas 

áreas com 5,5 e 101,4 ha, respectivamente, que possuem condições edafo-climáticas adequadas e 

serão beneficiadas nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

Quadro II.1 – Quadro Síntese das DIUPs emitidas 

Diploma Legal Área 
Afectada 

Objectivos Exemplares abatidos Medidas Compensatórias 

Despacho 
n.º8040/2009 de 
20 de Março 

1.10 ha 
-Construção de 
hangares e placa de 
estacionamento; 

- 27 Sobreiros adultos 

- 1 Azinheira adulta 

Projecto de beneficiação de uma área 
de 5,5 ha de um terreno municipal 
sito em Torre das Vargens, freguesia 
e concelho de Ponte de Sor 

Despacho 
n.º10284/2009 de 
20 de Abril 

33 ha 
- Construção de nova 
pista e torre de 
controlo. 

- 190 Sobreiros adultos; 

- 6386 Sobreiros jovens; 

- 240 azinheiras adultas; 

- 2482 azinheiras jovens 

Projecto de beneficiação de uma área 
de 101, 40 ha, de uma área cedida 
pela Junta de Freguesia de Galveias, 
no concelho de Ponte de Sor. 

*De notar que as medidas compensatórias a aplicar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º155/2004 de 30 de Junho, obrigavam apenas à beneficiação 

de respectivamente 1,38 ha para a primeira DIUP e 41.25 ha, para a segunda, valores que foram largamente 

ultrapassados. 

Posteriormente, a execução da 2ª fase do aeródromo, implica a construção de mais 305 m de 
pista, da qual resulta uma extensão total de 1800 m de pista, enquadrando a ampliação do 

aeródromo no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, referente aos projectos sujeitos ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Dada a urgência do Município em concluir a infra-estrutura, que por imperativo do próprio 

concurso do MAI deveria estar em funcionamento em Maio de 2010, foi instruído um requerimento 

de dispensa do procedimento de AIA, ao abrigo do ponto 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º69/2000 

de 3 de Maio, na sua actual redacção.  

Entre os argumentos apresentados na fundamentação do requerimento de dispensa a Câmara 
Municipal referiu que: 

- Obteve DIUP para o terreno em causa, assim como todas as autorizações necessárias, 

permitindo que a infra-estrutura se realize; 
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- Em consequência de utilização de pista com o comprimento superior a 1500 m, não surgirão 

outros impactes ambientais, além daqueles que já ocorreram, em consequência de infra-estruturas 

já existentes (edifícios técnicos, hangares, placa de estacionamento e pista actual com 800 m e em 

construção com 1495 m). 

- A área do aeródromo não se inscreve em nenhuma área sensível, sendo um infra-estrutura já 
prevista no Plano Director Municipal (PDM) em vigor. Apesar de ocupar áreas englobadas na 

Reserva Ecológica Nacional (REN), foi emitido parecer favorável à desafectação; 

- O cumprimento final da pista será superior a 1500 m, mas inferior a 2100 m o que implica que 

o projecto se inscreva no Anexo II do Decreto-Lei n.º69/2000 na sua actual redacção, e não no 

Anexo I do mesmo diploma. A legislação advoga que a lista de acções do Anexo II exista para 

verificar sobre as restrições acrescidas se o projecto se concretizar em áreas definidas como 

sensíveis, o que não é de todo o caso. O Município acrescentou ainda que “a experiência demonstra 

que por vezes as listas positivas apresentam alguma rigidez de aplicação com prejuízos para o 

proponente, há mecanismos de excepção, de entre os quais se conta com o de dispensa de 
procedimento de AIA, previsto no artigo 3.º do supracitado Decreto-Lei.” 

- já existe um aeródromo no local, pelo que se considera que apesar de o projecto se enquadrar 

no anexo II não terá impactes relevantes face ao local onde se desenvolve, pelo que o Município 

considerou que uma análise de impactes muito detalhada seria despropositada; 

- Por fim, o Município argumentou ainda que se trata de um projecto de interesse nacional, que 
em muito ultrapassa o âmbito local ou regional. Refere ainda que, caso o aeródromo não estivesse 

aberto à utilização pública e apenas fosse utilizado com a finalidade de protecção civil, estaria 

excluído do âmbito da aplicação do procedimento de avaliação de impacte ambiental. No entanto, o 

Município considera que o alargamento do espectro de operação do aeródromo, contribuirá para o 

desenvolvimento de uma região que evidencia alguns atrasos fruto da interioridade, possui baixa 

densidade populacional, tem dificuldade e fixar a população e tem dificuldade em criar emprego. 

O referido requerimento deu entrada na autoridade de AIA responsável em Setembro de 2009, 

tendo o Município pedido a sua anulação posterior e avançado com o Estudo de Impacte Ambiental. 

II.2. LOCALIZAÇÃO  

O Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, para o qual se pretende executar a ampliação, localiza-
se na freguesia de Tramaga, num terreno denominado Herdade da Várzea na localidade de Água-

de-Todo-o-Ano, no Concelho de Ponte de Sor. Este é um dos concelhos do extremo poente do 

distrito de Portalegre, confinado com os distritos de Santarém, a poente, e Évora a Sul e 

integrando a NUT II, Alto Alentejo. 

O concelho divide-se em sete freguesias: Longomel, Ponte de Sor, Vale de açor, Tramaga, 

Galveias, Foros de Arrão, e Montargil (ver Figura II.1). 

Tramaga é o aglomerado, mais próximo, seguindo-se Ponte de Sor, Ervideira e Galveias, por 
ordem de proximidade (ver Quadro II.2). 
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Figura II.1 – Enquadramento regional da área de intervenção 

 

Quadro II.2 – Distancias do aeródromo aos aglomerados mais próximos 

Localidades mais próximas Distância (m)* 

Tramaga (NE) 2250 

Ervideira (NE) 4300 

Ponte de Sor (NE) 5900 

Galveias (SE) 7500 

* Distância medida em linha recta desde o ponto de entrada do aeródromo até ao centro das localidades indicadas, na direcção 

indicada pelos pontos cardeais tendo como referência o aeródromo. 

 

A estrutura urbana do concelho e a morfologia dos aglomerados é fortemente determinada 

pelos principais eixos viários que atravessam o território. Deste modo resultam aglomerados 

lineares estruturados por uma via de atravessamento. O povoado disperso é também característico 

da paisagem de Ponte de Sor, destacando-se os conjuntos dispersos que gravitam em função dos 
aglomerados de Montargil e Ponte de Sor. 

O aglomerado de Ponte de Sor constitui-se como núcleo de maiores dimensões, seguindo-se 

Montargil e Galveias de média dimensão, considerando-se os restantes aglomerados de pequena 

dimensão. Os três aglomerados referidos são também os que se apresentam com uma morfologia 

urbana mais estruturada e consolidada. 
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Figura II.2 – Localização da área de intervenção na Carta Militar n.º 356 e 368 
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II.2.1. Acessibilidades 

A acessibilidade do concelho de Ponte de Sor assenta em dois eixos fundamentais: a EN2, 

servindo a área a sul da cidade de Ponte de Sor, e a EN244, que serve a área a norte da mesma, 

constituindo as principais ligações aos aglomerados urbanos. 

A rede viária do concelho de Ponte de Sor é composta, essencialmente, por três níveis 
hierárquicos diferentes quanto à respectiva categoria administrativa: 

• Estradas Nacionais, classificadas pelo Plano Rodoviário Nacional (PRN) em vigor; 

• Antigas Estradas Nacionais, classificadas no PRN de 1945, entretanto desclassificadas e 
a aguardar o processo de municipalização; 

• Vias Municipais. 

A actual rede de Estradas Nacionais integra o Itinerário Complementar 13 (IC13) e dois troços 

classificados apenas como Outras Estradas: a EN2 e a EN244. No conjunto constituem um sistema 

de vias radial que assegura as principais ligações externas e internas do concelho. 

A rede de Antigas Estradas Nacionais é constituída pela EN243 e EN244 (ambas de 2ª Classe), 
EN243-2, EN 364 e EN367 (estas de 3ª classe) que asseguram outras ligações ao exterior e 

também o acesso a pólos importantes do concelho. Esta rede possui uma estrutura ramificada, já 

que é constituída por vários troços que se desenvolvem, maioritariamente, a partir do IC13. 

Por fim, a Rede Municipal composta por estradas e caminhos, e alguns troços ainda por 

classificar, constitui o acesso a pólos menos importantes permitindo o fecho de malhas urbanas. 

Em termos de acessibilidade, o aeródromo é servido directamente pelo IC13/EN2, à qual tem 

acesso directo ao Km 441. 

De facto, vindo de Norte ou de Oeste, o acesso mais fácil à área é através do IP6, tomando 

depois o IC9 em Abrantes e por fim já em Ponte de Sor, seguir para Sul pelo IC13/EN2. 

Quem vem de Sul poderá aceder facilmente ao local através do IC10 ou IC11, tomando depois o 
IC13/EN2 até ao aeródromo. 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 15 Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

 

 
Fonte: Extraído e adaptado de Estradas de Portugal, SA 

Figura II.3 – Extracto do Plano Rodoviário Nacional 2000 

II.3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Com o projecto de execução em análise pretende-se a ampliação da área de manobra do 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor bem como a alteração das condições de operação desta 

infra-estrutura.  

As consequências dos incêndios florestais no nosso país tem conduzido as autoridades no 

sentido de capacitar as entidades nacionais com meios que permitam combater de forma eficaz 

esta problemática. A detecção precoce e a primeira intervenção constituem formas de evitar efeitos 
mais gravosos deste tipo de ocorrências. Uma das lacunas que impediam a detecção e extinção de 

incêndios, era a falta de um local que centralizasse as operações, dotado de meios aéreos capazes 

e suficientes. A necessidade de ultrapassar esta lacuna, impõe uma rápida tomada de decisão. A 

ampliação do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor possibilitará a adequação desta infra-estrutura 

para a Protecção Civil, representada pela EMA, a partir da qual operarão as aeronaves de 

combate a incêndios. 

Para além desta finalidade principal, este aeródromo, como infra-estrutura de utilização pública 

que é, permitirá a operação de ultra-leves e outras aeronaves de aviação geral. Esta realidade 

contribuirá para a promoção do desenvolvimento social e económico, através dos reflexos positivos 
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no turismo, considerando o desenvolvimento que se verifica na envolvente à Barragem de 

Montargil, situada nas proximidades. 

II.4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

II.4.1. Enquadramento 

O aeródromo municipal de Ponte de Sor é uma infra-estrutura existente que se encontra 

implantado num terreno de orografia suave e possui uma orientação paralela à EN2 sensivelmente 
no sentido SW-NE. Encontra-se numa zona predominantemente rural cercada por terrenos de uso 

agrícola e florestal, incluindo áreas de montado de sobro e azinho e eucaliptais, com acesso directo 

à via referida. Desde 2007 que esta infra-estrutura possui as instalações da Empresa de Meios 

Aéreos, SA (EMA), na altura com um carácter provisório e actualmente já com carácter 

permanente.  

A EMA foi criada pelo Decreto-Lei n.º 109/2007, de 13 de Abril, diploma que aprova os 

respectivos estatutos, com a forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 

sujeita ao regime jurídico do sector empresarial do Estado, estabelecido no Decreto-Lei n.º 558/99, 

de 17 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 300/2007 de 23 de Agosto. 

II.4.2. Descrição do Projecto de Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo 
Municipal de Ponte de Sor 

Como já foi referido, o projecto em análise diz respeito à ampliação de uma infra-estrutura 

existente, o Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, já aprovado pelo Instituto Nacional de Aviação 

Civil para operação de aeronaves destinadas a ataque a incêndios e já certificado.  

Ao nível da pista existente, e de acordo com a Figura I.1, esta possuía 800 m de comprimento e 

23 m de largura, um taxiway paralelo com 900 m de comprimento e 10,5 m de largura cujo eixo se 
encontra afastado cerca de 37,5 m do eixo da pista; quatro taxiways de ligação, uma placa de 

estacionamento com 11,725 m2, quatro hangares com uma área bruta de construção de 1 760 m2. 

O tipo de operações actual é em regime de VFR diurno. No total a infra-estrutura existente 

ocupava uma área aproximada de 15 ha. 

 

Figura II.4 – Hangares existentes 
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Foram já construídos: uma placa de estacionamento destinada às aeronaves da Protecção Civil, 

com uma área total de 25 800 m2, um hangar para as mesmas aeronaves com uma área bruta de 

construção de 2 400 m2 e ainda um edifício de apoio às operações com 1 822 m2.  

 

Fonte: imagem da direita cedida por Mola Olivarum, Lda 

Figura II.5 – Aspecto exterior da placa de estacionamento, hangar e do edifício de apoio às 
operações da EMA, SA 

Com a execução do Projecto de Ampliação pretende-se alterar as condições de operação do 

aeródromo, permitindo a utilização por aeronaves de maior envergadura assim como a utilização 

nocturna da infra-estrutura. 

O Projecto de Execução da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo contempla:  

• a execução de uma nova pista; 

• o prolongamento da actual pista e passagem da mesma a taxiway paralelo (Taxiway A); 

• a execução de 2 taxiways de ligação (Taxiways B e C) entre estas duas últimas; 

• os trabalhos de pintura de sinalização diurna e preparação de instalações para a 

sinalização luminosa; 

• e ainda o provimento de um sistema de drenagem profunda do aeródromo. 

Na figura apresentada na página seguinte, pode-se observar o layout final do aeródromo 

ampliado. 
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Para a execução do projecto em análise foram consideradas um conjunto de disposições 

legislativas e normativas específicas relativas a este tipo de infra-estruturas, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 186/2007 de 10 de Maio, entretanto alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
55/2010 de 31 de Maio, referente à construção, certificação e exploração de aeródromos civis 

nacionais.  

Adicionalmente foram ainda observadas as seguintes normas: 

• Documentação normativa da International Civil Aviation Organization (ICAO) / 

Aerodromes Annex 14, Volume I / aerodrome Design Manual Part I da ICAO; 

• Aerodrome Design Manual Part I da ICAO; 

• Aerodrome Design Manual Part II da ICAO; 

• Aerodrome Design Manual Part III da ICAO; 

• ADP -  Portugal Visual Approach Chart do COFA – 2006; 

• PCASE – COE – USA; 

• LEDFAA – FAA _USA; 

• Observações do Instituto Nacional de Meteorologia; 

• Anuário Climatológico de Portugal Vol. XXIV, I Parte – 1970. 

Para a determinação dos requisitos a aplicar no projecto, deverá ser definida em primeiro lugar 

a finalidade da infra-estrutura aeronáutica. De acordo com o definido pelo Município, o aeródromo 

destina-se principalmente a operações de aeronaves adstritas à protecção civil em particular para 

aeronaves de combate a incêndios. Adicionalmente também operará com aeronaves de transporte 

geral e particular. 

Do total das requisitos legais a cumprir pelo projecto, referidos no Projecto de Execução, 
destacam-se as seguintes por se considerarem mais importantes: 

- Deverá cumprir as condições de viabilidade referidas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

186/2007 de 10 de Maio, na sua actual redacção: “deverá ser tida em consideração a existência de 

aglomerados urbanos, estabelecimentos de saúde, de ensino, de culto, de cultura, instalações 

pirotécnicas ou pecuárias numa área com 600 m de largura, simétrica em relação ao eixo da pista 

e estendendo-se por um mínimo de 1600 m para além de cada extremidade das pistas. Assim, a 

infra-estrutura inscrever-se-á num rectângulo com 600 m de largura e 5000 m de comprimento 

(1600*2+1800), onde apenas se regista no limite nordeste uma pequena parte do aglomerado 
urbano de Tramaga, nomeadamente Espaço Urbano Consolidado e Espaço de Urbanização 

Programada, na categoria Expansão de Baixa Densidade. O Projecto considera que são cumpridas 

as restantes alíneas c), d), e) e f) do artigo referido. 

- Para a definição das características da infra-estrutura, importa também conhecer as 

características das aeronaves que a utilizarão, de acordo com os dois grupos principais: 

• Meios aéreos de emergência (que ficarão aqui estacionados): Kamov Ka32A11BC; 
AS350 Ecureuil e Beriev BE200ES; 
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• Aeronaves de aviação de transporte particular e geral: Gulfsream G550; Dassault 

Falcon 900EX; Cesssna 421 Golden Eagle; Cessna Citation X; Cessna 336/337 Supet 

Skymaster, entre outras. 

- Por fim, os requisitos a cumprir dependem ainda do tipo de aproximação que é permitido, 
pretende-se que seja possível operar o aeródromo em condições de voo por instrumentos, IFR6 CAT 

I, bem como VFR, para voos diurnos e nocturnos.  

O horizonte de projecto considerado é de 30 anos. 

II.4.2.1. Aeronave de projecto  

Em função das características das aeronaves que previsivelmente irão utilizar o aeródromo foi 
seleccionada aquela que, pelas suas características físicas e de operação, se torna mais 

condicionante em termos de dimensionamento da infra-estrutura. A Aeronave de projecto foi o 

Beriev BE-200ES. Todas as outras aeronaves são menos exigentes pelo que apenas serão 

consideradas para o dimensionamento das placas de estacionamento e das slots7. 

O Beriev é um avião anfíbio pesado multi-missão, podendo ser configurado em avião hospital, 

transportar carga para assistência humanitária, operar em controlo ambiental, fazer patrulhamento 

marítimo, projectar uma força de busca e salvamento e transportar outras forças em caso de 
catástrofe. 

Em termos de funcionamento, é um avião a jacto (e não um turbo hélice), o que lhe confere 

uma velocidade de cruzeiro acima dos 700 quilómetros/hora. 

II.4.2.2. Classificação do aeródromo 

Com base nos requisitos da infra-estrutura e aplicando as normativas já referidas, é efectuada a 
classificação do aeródromo através da atribuição de um código de referência (Documentação 

Normativa da ICAO - Anexo 14). Este código é obtido através da análise das dimensões 

necessárias para a pista em função das características de envergadura, espalho e comprimento da 

pista à descolagem e à aterragem da aeronave do projecto. No caso concreto foi adoptado o código 

de referência da ICAO, 3C para o dimensionamento da pista e outras infra-estruturas que lhe estão 

associadas. Este código de referência, associado ao tipo de operação, que é IFR CAT I, definirá as 

necessidades geométricas específicas da pista, que se apresentam resumidas no Quadro II.3, 

sendo devidamente detalhada a metodologia para a sua determinação no Projecto de Execução. 

 

Quadro II.3 – Resumo das características do aeródromo 

Designação Parâmetros Valor 

PISTA 

Comprimento 1495 m 

Comprimento de soleira deslocada 305 m 

Comprimento total 1495 m 

Largura da pista 30 m 

Inclinação transversal da pista  1,5% (2 águas) 

                                                
6 Instrument Flight Rules – Regras de vôo por instrumentos 
7 Slot - termo que corresponde a uma espécie de “vaga” no aeródromo 
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Designação Parâmetros Valor 

Inclinação longitudinal média da pista 0,05% 

Inclinação longitudinal de um trainel <1,5% 

Variação máxima admissível da inclinação entre traineis consecutivos 1,5% 

Raio mínimo de concordâncias verticais 15 000 m 

Largura da faixa 300 m 

Largura da zona tratada da faixa 150 m 

Inclinação longitudinal da zona tratada <1,75 % 

Inclinação transversal da zona tratada <2,5% 

Inclinação transversal da faixa <5% (positiva) 

TAXIWAY A 

Comprimento 2070 m 

Largura 15 m 

Bermas - Largura 5 m (cada lado) 

Largura total 25 m 

Inclinação transversal 1% (2 águas) 

Bermas - Inclinação transversal 2,5% 

Inclinação longitudinal máxima 1,5% 

TAXIWAY B 

Comprimento 153,5 m 

Largura 15 m 

Bermas – Largura 5 m (cada lado) 

Inclinação transversal 1% (1 água E/D) 

Bermas – Inclinação transversal 2,5% (para fora) 

Inclinação longitudinal máxima 1,33% 

TAXIWAY C 

Comprimento 153,5 m 

Largura 15 m 

Bermas – Largura 5 m (cada lado) 

Inclinação transversal 1% (1 água E/D) 

Bermas – Inclinação transversal 2,5% (para fora) 

Inclinação longitudinal máxima 0,77% 

II.4.2.3. Tráfego aéreo previsto 

Para o desenvolvimento do Projecto de Execução, nomeadamente para o dimensionamento dos 

pavimentos, assim como para o desenvolvimento do estudo acústico, foi necessário conhecer o 

tráfego aéreo existente antes da ampliação e a previsão futura do mesmo.  

No que se refere ao tráfego aéreo existente, e uma vez que o aeródromo não possuía registos 
foram feitas estimativas, por parte da equipa de ruído, por grupos de aeronaves, com o apoio dos 

técnicos do aeródromo. 

Para a situação futura, o Projecto de Execução estimou o número de movimentos (aterragens e 

descolagens) previstos para o período de vida útil da infra-estrutura, ou seja trinta anos. A 

estimativa aponta para duas descolagens e duas aterragens por dia, ou seja quatro movimentos 

diários da aeronave de projecto. Num período de vida útil de 30 anos esperam-se cerca de 43 800 
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movimentos. A este valor aplicou-se uma majoração de 15% correspondente ao crescimento 

esperado, optando-se por considerar cerca de 50 000 movimentos.  

Para as restantes aeronaves foram estimados cerca de 20 000 movimentos para as aeronaves 
ligeiras e 20 000 movimentos para os helicópteros.  

Assim, essas estimativas encontram-se no quadro seguinte, utilizando os valores usados no 

estudo acústico: 

Quadro II.4 – Movimentos médios estimados para um período de 6 meses e média diária 

Situação de Referência 

Aeronave 
Aterragens Descolagens 

Média 6 meses Média diária Média 6 meses Média diária 

Helicopteros: Kamov 180 1 180 1 

Dromader 75 0,4 75 0,4 

Ultraleves 675 3,75 675 3,75 

Situação Futura 

Aeronave 
Aterragens Descolagens 

Média 6 meses Média diária Média 6 meses Média diária 

Helicopteros: Kamov e Ecureuil 166,7 0,9 166,7 0,9 

Aeronaves Ligeiras: 

Cessna 421 e Cessna 336/337 
66,7 0,4 66,7 0,4 

Aeronaves Ligeiras: 

Gulfream, Dassault e Cessna Citation 
100 0,6 100 0,6 

Beriev 416,7 2,3 416,7 2,3 

II.4.2.4. Acções a desenvolver para a execução do projecto 

De referir que a primeira fase da ampliação está já concluída, faltando apenas a conclusão dos 
pavimentos referentes à segunda fase: pavimentação da soleira deslocada, pintura das marcas de 

sinalização da pista e instalação da sinalização luminosa. Por este motivo as acções referentes à 

limpeza e desmatação, escavações e aterros e drenagem foram já executadas.  

Limpeza e desmatação 

A primeira acção realizada, após a instalação do estaleiro, consistiu na limpeza e desmatação 
das áreas onde se efectuaram as terraplanagens.  

O estaleiro localiza-se junto à EN2, na proximidade da futura entrada de emergência, conforme 

a Figura II.6. 

Uma vez que o terreno onde se pretendia efectuar a ampliação possuía uma ocupação 

essencialmente florestal, nomeadamente com espécies legalmente protegidas como o sobreiro e a 
azinheira, foram instruídos dois processos de Declaração de Imprescindível Utilidade Pública para 

as áreas da nova pista e restantes estruturas associadas (estacionamentos, hangares, instalações 

de apoio), que permitiram o abate dos exemplares existentes. Para além das espécies florestais a 

ampliação afectou ainda uma área de olival, assim como uma área de regadio de milho. 
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Figura II.6 – Localização do estaleiro da obra 

Os resíduos vegetais resultantes da desmatação foram, de acordo com informações do 
Município, removidos por uma empresa para produção de composto. 

Aterros e escavações 

Com base na modelação do terreno na situação de referência e no projecto final da base dos 

pavimentos, calculou-se o volume de terras de aterro e escavação que seria necessário 
movimentar. Aos volumes das escavações há ainda a acrescentar os volumes escavados para a 

instalação da drenagem profunda. No total foram já movimentados cerca de 525 452 m3, de 

acordo com as informações prestadas pelo Município. 

Ainda de acordo com o promotor, todos os materiais escavados foram reaproveitados no local, 

depois de devidamente seleccionadas e cirandados, para a execução dos aterros e taludes 

envolventes não tendo havido importação nem exportação de materiais de aterro. No entanto, 

posteriormente, verificou-se que os taludes resultantes da deposição dos materiais nos limites do 

aeródromo, possuíam dimensões superiores às recomendada pelo INAC, pelo que estes terão de 

ser reduzidos à custa da remoção de materiais. Estima-se que seja necessário remover cerca de 

26 000 m3. 

De destacar que numa infra-estrutura desta natureza deverão ser respeitados de forma rigorosa 
os valores indicados para as inclinações longitudinais e transversais das faixas (os valores máximos 

admissíveis serão 1,75% de inclinação longitudinal das faixas, pista e caminhos de circulação e 

2,5% (excepcionalmente 5%) de inclinação transversal. 

Drenagem 

No local de expansão do aeródromo existe uma convergência de linhas de drenagem naturais, 
existindo mesmo, antes do início das obras uma pequena charca de rega, a poente do aeródromo 

existente. Com a execução do projecto há a necessidade de estabelecer os fluxos de drenagem que 

permitam o restabelecimento das águas drenadas, nas linhas de água naturais a jusante. 

Ao nível do projecto, optou-se por executar um dreno profundo, que acompanha 

longitudinalmente a pista, permitindo a recolha de todas as águas provenientes da bacia de 

drenagem a NW da pista. A nascente da nova pista foram projectados geodrenos que asseguram a 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 24 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

drenagem dos espaços entre a nova pista e os taxiways e zona envolvente. O sistema é ainda 

complementado por valas que acompanham o limite do topo norte e descarregam numa travessia 

sob a EN2, até à linha de água natural existente a nascente da via. A sul da entrada principal do 

aeródromo surge uma outra vala que drena para a ribeira de Marvila, confluindo na passagem 

hidráulica existente sob a EN2. 

 

Figura II.7 – Aspecto das valas exteriores ao aeródromo 

Para além destes elementos foram ainda realizados atravessamentos sob o Taxiway A, para 

restabelecimento das linhas de água. 

O dreno montante foi colocado a cerca de 75 m do eixo da pista, salvaguardando a hipótese de 
uma ampliação posterior da mesma, desenvolvendo-se paralelamente e prolongando-se até 

encontrar uma linha de água natural (Ribeira de Marvila) onde a água colectada será descarregada 

através de uma boca de saída.  

 

Figura II.8 – Aspecto da boca de saída do dreno montante, junto à Ribeira de Marvila 

Superficialmente, no local do dreno, executou-se um canal cuja base terá 1,70m de largura. 

Este canal, revestido com terra vegetal, numa camada de 0,10 m e assenta sobre a vala drenante 

constituída por britas de diferentes granulometrias (desde brita 1 até brita 3) envoltas num 

geotêxtil não tecido. No fundo da vala drenante está alojado um tubo em PVC-U, corrugado 

perfurado (envolvido com geotêxtil não tecido). 

Para a realização dos cálculos hidráulicos necessários à determinação do diâmetro do tubo, 
dividiu-se o dreno em três zonas, devido às diferenças das bacias a montante, cada uma das quais 

com 600 m de comprimento. Foram realizados os cálculos hidráulicos correspondentes, estimando-

se o caudal considerando os caudais do pavimento e do terreno e um coeficiente de 

Vala de drenagem exterior à 
vedação do aeródromo 
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impermeabilização de 0,5. Os valores dos caudais de filtração situam-se entre os 1,56 e 2,35 

(l/seg/m). Com base nestas informações adoptou-se uma tubagem de 400 mm de diâmetro. No 

troço final do dreno montante a tubagem passa ter 1000 mm de diâmetro, que, de acordo com os 

cálculos é o diâmetro necessário à drenagem da área. 

Foram colocados 10 geodrenos intermédios, a instalar na parte interior da pista, adjacentes aos 
taxiways, utilizando os parâmetros de cálculo utilizados para o dreno montante. Os diâmetros das 

tubagens vão sendo progressivamente maiores, de montante para jusante. 

Os atravessamentos do taxiway A, para restabelecimento das linhas de água interceptadas, são 

similares ao atravessamento já instalado na pista existente. Dadas as características e resistência 

necessárias, deve ser capaz de suportar a carga das aeronaves circulantes no taxiway, o Projecto 

de Execução (PE) recomendou a execução dos atravessamentos através de elementos pré-

fabricados do tipo Box Culvert, com 1 m de altura, 2 m de largura e 30 m de comprimento. Este 

elemento estará abaixo da estrutura do pavimento e devidamente separada desta última através 

de um geotêxtil não tecido. 

A descarga das águas de drenagem recolhidas no sistema descrito deverá ser efectuada nas 

linhas de água mais próximas através de bocas de saída, que previnam, de alguma forma, a erosão 

nos locais de saída das águas. O PE recomenda a utilização de elementos pré-fabricados em betão 

de cimento com geometria uniforme. 

O sistema de drenagem já foi instalado na totalidade, em toda a extensão da área a ampliar. 

Pavimentação  

Os pavimentos constituem um aspecto muito importante neste tipo de infra-estruturas. Para o 

dimensionamento estrutural dos pavimentos, existem diversos itens que deverão ser considerados. 

No que respeita ao tráfego importa atender ao número de movimentos da aeronave crítica (de 

projecto) esperados ao longo da vida útil, tendo em consideração: o peso, a configuração do trem 
de aterragem, a pressão de enchimento dos pneus do trem de aterragem, todos estes parâmetros 

referentes à aeronave de projecto. 

De acordo com o Projecto de Execução, “o pavimento é uma estrutura formada por uma ou 

várias camadas de materiais tratados ou não colocadas sobre um solo de fundação devidamente 

preparado para o efeito, sendo a sua principal função a degradação das cargas impostas pelo 

tráfego de forma a que a capacidade de suporte do solo da fundação não seja excedida. O 

pavimento deverá suportar as referidas cargas sem que se verifiquem distorções excessivas ou 

rotura, quer das diferentes camadas, quer do solo da fundação.” 

Entre as características exigidas a um pavimento aeronáutico, e para que cumpra com a sua 
função, considera-se que este se deverá apresentar liso, estável, resistente à acção do sopro dos 

reactores e do derrame de combustíveis, livre de poeiras ou outras partículas, de forma a não 

haver ressuspensão das mesmas durante o funcionamento das aeronaves, e deverá permitir a sua 

utilização quaisquer que sejam as condições meteorológicas. 

O cumprimento de todos os requisitos apontados será função do tipo de solo utilizado nas 

fundações, da qualidade dos materiais de construção, da forma de execução das camadas e do 

correcto dimensionamento das espessuras das camadas que constituem o pavimento. 

Com vista à caracterização das fundações, foi realizado um Estudo Geológico e Geotécnico pelas 
empresas CONSULSTRADA e COBA. Este estudo caracterizou os terrenos em termos geológicos 
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determinando os parâmetros geotécnicos com relevância como a permeabilidade, plasticidade, 

teores de humidade para compactação, resistência dinâmica, entre outros. 

Como conclusão deste estudo, referiu-se a necessidade de remover a camada superficial de 
terra vegetal, numa espessura média de 0,50 m, seguida de um processo de escarificação numa 

camada de 0,30 m. Posto isto, a rasante foi projectada para que as cortas da base dos pavimentos 

estivessem sensivelmente 0,70 m abaixo do nível do terreno natural ao longo da maior parte do 

traçado. 

Relativamente aos pavimentos aeronáuticos existentes, o estudo de avaliação da 

CONSULSTRADA concluiu que os pavimentos existentes são constituídos por uma camada de betão 

betuminoso com espessura média de 0,10 m, assentes numa base constituída por um material de 

granulometria extensa do tipo Tout-Venant, com espessura média da ordem dos 0,40m, assente 

sobre uma sub-base em burgau com 0,30m de espessura. 

Os pavimentos da pista serão do tipo flexível, constituído por uma camada superficial em 
betuminoso; uma camada de base de agregados naturais ou britados tratados ou não e por uma 

camada de sub-base formada por materiais mais económicos granulares ou solos seleccionados. O 

dimensionamento dos pavimentos foi elaborado com recurso a dois programas de cálculo 

específicos – PCASE e LEDFAA. Em cada um dos programas, tiveram de fazer-se adaptações que 

permitissem a sua aplicação ao caso concreto, nomeadamente no que se refere às aeronaves que 

irão utilizar o aeródromo. Como o programa possui aeronaves predefinidas, sempre que não 

existiam as que foram previstas para operar no aeródromo, procedeu-se à sua substituição por 

outras com características semelhantes relativamente aos tipos de trens e pesos. 

Antes de dimensionar o novo pavimento aferiu-se a metodologia utilizada aplicando-a ao 
pavimento existente que tinha sido previamente avaliado. Conclui-se que para o tráfego previsto, o 

pavimento existente é insuficiente, rompendo na base e que a espessura do mesmo deveria ser no 

mínimo 323 mm e não 300 mm. 

Com base nos resultados obtidos, estimou-se um novo pavimento com 200 mm de camadas 

betuminosas teria um comportamento aceitável. 

Assim, a pista existente sofrerá uma recarga da camada betuminosa com 100 mm de 
espessura, resultando um pavimento semelhante ao da nova pista sem limitações de circulação de 

aeronaves. 

Actualmente foram já pavimentados os taxiways B e C, a primeira fase da pista, numa extensão 

de 1497m e parte do taxyway A. Não foi ainda pavimentado o espaço correspondente à pista 

actual, de modo a que esta possa continuar a ser utilizada pelos meios aéreos de combate a 

incêndios, sendo ainda utilizada ao fim-de-semana pela aviação civil. 

Sinalização diurna 

As marcas de sinalização diurna referem-se a um conjunto de pinturas e painéis, definidas nas 

recomendações da ICAO cujo objectivo é facilitarem as operações de aterragem e descolagem, as 

manobras de circulação no solo e de estacionamento nas placas. 

As pinturas deverão ser efectuadas com tinta de características reflectoras e segundo as 
recomendações do ICAO:  
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- serão de cor branca as marcas de designação das pistas, a linha de marcação do eixo da pista, 

as marcas de soleira, as marcas de soleira deslocada, as marcas de distância fixa e as marcas de 

pouso; 

- serão de cor amarela as marcas dos caminhos de circulação e das placas. 

Sinalização luminosa 

Na fase de terraplanagens e preparação do terreno para pavimentação foram deixadas as 

tubagens para posterior passagem dos cabos bem como as armaduras das iluminações. 

Para a instalação das tubagens referidas foram realizadas valas, cujo preenchimento posterior 
foi executado com a terra proveniente da escavação ou com areia, nos troços sobre os quais 

assentará o pavimento aeronáutico. Neste último caso, e para evitar futuros assentamentos 

diferenciais, o aterro das valas foi feito com areia, executado em camadas máximas de 20 cm 

devidamente regadas e apiloadas até atingir a cota da plataforma do pavimento. As restantes valas 

foram aterradas com terra da escavação da vala previamente cirandada e seleccionada, isenta de 

pedras com dimensões superiores à espessura da camada, até ao topo. 

A tubagem instalada, de PVC, ficou a uma profundidade mínima de 0.80m. Foram ainda 
instaladas caixas de visita para alojamento dos transformadores de isolamento dos aparelhos de 

iluminação. 

II.5. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS 

II.5.1. Fase de Construção 

Materiais  

Durante a fase de construção das obras de ampliação do aeródromo, os materiais necessários 

são armazenados no estaleiro instalado para o efeito. De seguida elencam-se os materiais 

utilizados e a utilizar na fase de construção da ampliação do aeródromo: 

- Materiais de construção geral: alvenaria, argamassa, elementos metálicos, elementos 
cerâmicos, betão, areia, gravilha, brita, entre outros; 

- Materiais de aterro, que resultaram do reaproveitamento dos materiais de escavação da obra, 

não havendo necessidade de terras de empréstimo nem de depósitos de aterro; 

- Materiais utilizados no sistema de drenagem (tubagem PVC-U corrugado perfurado de 500 
mm; geodrenos, geotêxteis não tecidos, britas de diferentes granulometrias, bocas de saída pré-

fabricadas e 2 Box Culvert com as dimensões 1×2×30m. 

- Materiais utilizados na pavimentação: burgau, tout-venant, saibro e betão betuminoso. 

- Materiais utilizados na sinalização: tubagem em PVC, caixas de visita, fita sinalizadora e tintas 
reflectoras de cor branca e amarela. 

 

Água 
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A água consumida no aeródromo provém e uma captação própria existente que, por se tratar 

de uma infra-estrutura pública, o Município não possui no local equipamentos de medição, pelo que 

não há estimativas dos consumos. Durante a fase de construção foi também esta a fonte utilizada 

no estaleiro e instalações sanitárias. 

 

Energia  

No que respeita às origens de energia, na fase de construção da ampliação do aeródromo são 

utilizadas diferentes fontes: energia eléctrica utilizada nas instalações sociais do estaleiro e gasóleo 
para as máquinas e veículos. 

A energia eléctrica necessária nesta fase provém do Posto de Transformação existente. 

Existe ainda no local um gerador (fonte de energia alternativa utilizada no aeródromo em caso 

de falha eléctrica) com capacidade de 250 kVA. 

Será também necessário combustível para as aeronaves, estando já instalado no local, o 
reservatório de combustível da EMA. O combustível utilizado pela EMA, do tipo JET A1, encontra-se 

armazenado num reservatório superficial, com 5000 litros de capacidade, certificado pelo ISQ para 

o efeito. Está localizado na placa de estacionamento, possuindo uma bacia de retenção e um 

sistema de drenagem equipado com um separador de hidrocarbonetos.  

 

Figura II.9 - Aspecto exterior do reservatório de combustível da EMA 

O reservatório de combustível da EMA, manter-se-á como actualmente, sendo que na 

eventualidade de se virem a instalar no futuro mais reservatórios, nomeadamente associados a 

outras actividades/entidades, estes deverão cumprir com os mesmos requisitos do reservatório 

existente, nomeadamente, no que se refere à bacia de retenção e dispositivo de separação de 

hidrocarbonetos. 

Na visita ao local verificou-se a existência de mais dois reservatórios de combustível, dos tipos 
JET A1 e AVGAS 100LL. De acordo com as informações do Município, no futuro, estes reservatórios 

terão de cumprir com os mesmos requisitos do reservatório da EMA prevenindo eventuais fugas e 

derrames de combustível. 
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II.5.2. Fase de Funcionamento 

Água 

Na situação do normal de funcionamento do aeródromo existente os consumos efectuados 
resultavam das instalações sanitárias, lavagens de pavimentos, lavagem de aeronaves, limpeza 

das instalações, etc. De acordo com as informações do município, o tipo de abastecimento e 

consumo manter-se-á no aeródromo ampliado. 

Energia 

A energia eléctrica será fornecida através de o Posto de Transformação (PT) próprio (executado 
na primeira fase das obras de ampliação do aeródromo) e será utilizada para iluminação das 

instalações e para o funcionamento dos equipamentos eléctricos e mecânicos existentes: 

computadores, impressoras, ar condicionado, entre outros. Actualmente, está em estudo a 

necessidade de reforço do PT resultado da instalação do sistema de iluminação da pista. 

Na fase de funcionamento será necessário gasóleo para o gerador existente, cujo 

funcionamento manter-se-á como alternativa em caso de falha eléctrica. 

Relativamente ao combustível para as aeronaves, para além do reservatório da EMA, deverão 
instalar-se outros associados às várias entidades que se localizam no aeródromo. Estas instalações 

terão que cumprir todos os requisitos legais aplicáveis no seu funcionamento futuro. 

II.6. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

II.6.1. Águas residuais 

Durante o funcionamento do aeródromo existente, as águas residuais sanitárias eram drenadas 

para duas fossas sépticas estanques (com capacidade de 5 e 7,5 m3). A limpeza das fossas 

sépticas é efectuada três vezes por ano. As águas das lavagens exteriores (pavimentos, 

aeronaves) eram encaminhadas para a rede de águas pluviais.  

As águas residuais recolhidas nas fossas sépticas eram depois retiradas com recurso a uma 
cisterna tipo “Joper” e despejadas na rede pública sendo, posteriormente, tratadas na ETAR de 

Tramaga. Esta ETAR tem uma capacidade instalada para o tratamento de 16 000 

habitantes/equivalente, através de um sistema de tratamento terciário de lamas activadas por 

arejamento prolongado, possuindo equipamentos para remoção de nutrientes e desinfecção por 

raios ultra-violeta. 

 

Durante a fase de construção, os efluentes residuais gerados são essencialmente sanitários e 
terão o mesmo destino que tinham anteriormente, o mesmo sucedendo na fase de 

funcionamento, com a única diferença de uma maior quantidade gerada na fase de construção 

devido a uma maior número de colaboradores presentes, relativamente à fase de funcionamento.  

Para a estimativa da produção de efluentes residuais adoptou-se a capitação de 50 l/hab.dia, 

geralmente utilizada em consumos comerciais e industriais, considerando um factor de afluência à 

rede de 80%. 
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Considerando 34 o número médio diário de colaboradores presente na empreitada da Ampliação 

da Área de Manobras do Aeródromo, estima-se uma produção diária de cerca de 1,36 m3/dia de 

efluentes residuais. 

Para a fase de funcionamento, a estimativa da produção de efluentes faz-se com base no 
número de colaboradores afectos ao aeródromo existente, embora se preveja que possa haver um 

aumento do número de postos de trabalho. No entanto, não há previsões concretas desse aumento 

pelo que se utiliza o número actual como referência. Em média, estarão afectos ao aeródromo pelo 

menos 15 colaboradores, estimando-se uma produção de efluentes residuais na ordem dos 

0.6 m3/dia. 

Com base em análises bibliográficas e por comparação com situações semelhantes prevê-se que 

os efluentes residuais produzidos possuam as características qualitativas que se apresentam no 

quadro seguinte. 

Quadro II.5. Caracterização qualitativa do efluente residual produzido nas instalações sanitárias, 
estimativa 

Parâmetros Valores previstos 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 80-150 

CBO (mg O2/l) 100-150 

CQO (mg O2/l) 200-300 

Azoto amoniacal (mg N/l) 40-65 

Fósforo Total (mg P/l) 5-10 

II.6.2. Resíduos 

Na identificação e estimativa da tipologia de resíduos produzidos será indicada a codificação de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), tal como está publicada na Portaria n.º 210/2004 

de 3 de Março. 

Na fase de construção os resíduos produzidos enquadram-se na tipologia de resíduos de 

construção e demolição, havendo na fase inicial uma quantidade apreciável de resíduos de 

desmatação, nomeadamente, os referentes aos exemplares arbóreos abatidos.  

Como resultado das operações de remoção da vegetação e decapagem do terreno serão 
gerados os seguintes resíduos: 

- Resíduos biodegradáveis de desmatação e desflorestação de terrenos (LER 20 02 01); 

- Solos e rochas (LER 17 05 04). 

A utilização de veículos e maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras, camiões e cilindros, 

vão originar um conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e trasfega de 

combustíveis, que originam, na maior parte das vezes resíduos perigosos. Os resíduos originados 

nestas operações são os seguintes: 

- Óleos usados (LER 13 02 05); 

- Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02); 

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

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



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 31 Relatório 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-01 

No seu funcionamento normal, os resíduos produzidos são essencialmente de dois tipos: 

resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos (havendo triagem dos materiais recicláveis) e 

óleos resultantes das actividades de manutenção das aeronaves, com os códigos LER seguintes: 

- Papel e cartão (LER 20 01 01); 

- Vidro (LER 20 01 02); 

- Plásticos (LER 20 10 39); 

- Metais (LER 20 01 40); 

- Óleos usados (LER 13 02 05); 

- Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02). 

A gestão dos resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), nomeadamente a recolha 

de indiferenciados e a recolha selectiva, está a cargo da Valnor, SA, que efectua as recolhas 

quinzenalmente. Pelo observado nas visitas ao campo poderá ser necessário reajustar a frequência 

da recolha, nomeadamente no que diz respeito aos resíduos indiferenciados. 

Figura II.10 – Dispositivos de recolha de resíduos existentes 

Relativamente aos óleos resultantes da manutenção das aeronaves, o destino final está a cargo 
de cada um dos produtores, devendo ser da responsabilidade de operadores qualificados. 

II.6.3. Fontes de produção e níveis de ruído 

O ruído produzido na fase de construção é motivado pela movimentação das máquinas e 
veículos pesados afectos à obra. As emissões de ruído nesta fase serão mais significativos na nos 

trabalhos de escavação, movimentação de terras e pavimentação diminuindo na fase dos arranjos 

finais, pinturas e sinalização da pista. 

O ruído emitido na fase de funcionamento do aeródromo decorre essencialmente do 

movimento das aeronaves, principalmente durante as operações de descolagem e aterragem, mas 
também durante as operações de movimentação no aeródromo para estacionamento ou 

posicionamento na pista.  

As questões específicas relacionadas com este aspecto serão abordadas nos capítulos 

posteriores, no descritor Ambiente Sonoro. 
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II.7. PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Como projectos complementares consideram-se as estruturas resultantes de empreitadas 

independentes destinadas aos meios de protecção civil (ver Figura II.5 na pág.16), já executadas, 

como: 

• Uma placa de estacionamento com área total de 25 800 m2; 

• Um hangar com área bruta de construção de 2 400 m2; 

• Um edifício de apoio às operações com 1 822 m2. 

II.8. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

Para o projecto em análise, considerou-se não existirem alternativas viáveis, uma vez que 
resulta da ampliação de uma infra-estrutura existente potenciando-se o reaproveitamento dos 

elementos já construídos e aproveitando as vantagens locativas já referidas. 
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III. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

III.1. ATMOSFERA 

Para uma correcta caracterização das condições de referência do local importa conhecer as 

condições climáticas, uma vez que as mesmas podem condicionar as implicações ambientais do 

projecto. A qualidade do ar na região é outro aspecto a analisar e enquadrou-se neste ponto por 

também estar dependente das condições atmosféricas. 

III.1.1. Clima 

A caracterização climática da região irá ser efectuada com recurso a análise dos valores médios 

anuais dos parâmetros meteorológicos mais relevantes, por análise dos registos meteorológico 
publicados pelo Instituto de Meteorologia, e obtenção dos respectivos índices climáticos. 

Também se abordaram alguns parâmetros bioclimáticos, recorrendo a índices utilizados neste 

tipo de caracterização. 

Sempre que se achou conveniente, complementou-se a informação recorrendo às informações 

do Atlas do Ambiente Digital. 

III.1.1.1. Enquadramento climático regional 

As condições meteorológicas de Ponte de Sor, assim como de todo o país, caracterizam-se no 

Verão por temperaturas relativamente elevadas, vento seco e fraco e chuvas irregulares e 

escassas. No Inverno, quando as condições meteorológicas são influenciadas por sucessivas 

perturbações frontais vindas de Oeste, ocorrem períodos de precipitação abundante e 

temperaturas moderadas. Quando devido a um intenso arrefecimento do ar ao nível do solo se 

forma um anticiclone térmico sobre a Europa Ocidental e sobre o Atlântico, o clima é caracterizado 

por temperaturas baixas, em especial durante a noite, céu limpo, vento fraco e atmosfera seca. 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen, divide-se em duas regiões: 
uma de clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima 

temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente (Csb). 

 

Fonte: Instituto de Meteorologia, IP (www.meteo.pt) 

Figura III.1 – Clima de Portugal segundo a classificação de Koppen 
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De acordo com a classificação climática de Koppen o clima da região em estudo, é do tipo Csa - 

Clima Mesotérmico Húmido, com o Verão quente e longo e o Inverno chuvoso. 

III.1.1.2. Análise dos principais meteoros 

A apreciação climática da região foi efectuada com base nos valores médios anuais dos 
elementos meteorológicos mais relevantes, por análise dos registos meteorológicos, publicados 

pelo Instituto de Meteorologia8. Na ausência de estações climatológicas na área de estudo a análise 

climática baseou-se nos valores das normais climatológicas registados na estação de Benavila, 

cujas características se identificam no Quadro III.1.  

Quadro III.1 - Estação climatológica utilizada na análise climática 

Estação Latitude Longitude Altitude Série climática 

Benavila 39º06’ N 07º52’ W 150 m 1961-1990 

A estação de Benavila localiza-se a um altitude superior à da área de intervenção 

(aproximadamente 31 m) situando-se a sudeste relativamente à área de estudo, o que lhe confere 

um clima com características mediterrâneas ligeiramente mais acentuadas. 

Foi também esta a estação de referência utilizada nos cálculos hidráulicos do sistema de 

drenagem do aeródromo. 

III.1.1.3. Temperatura do Ar 

A temperatura média mensal registada na estação meteorológica do Benavila varia entre 9,4 ºC 

em Janeiro e 24,2 ºC em Agosto, sendo a média mensal anual de 16,1ºC (ver Figura III.2).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia, 1991 

Figura III.2 - Distribuição anual das temperaturas médias, mínimas e máximas na estação 
meteorológica de Benavila (Período 1961-1990) 

A média das temperaturas mais elevadas foi registada em Agosto, sendo de 32,5ºC, a maior 

temperatura registada atingiu valor de 43,5ºC. A média anual das temperaturas máximas é de 

22,2 ºC e das temperaturas mínimas 10,2ºC. 

A média da das temperaturas mínimas mais baixas foi de 4,8ºC, referente ao mês de Janeiro, a 

menor temperatura mínima foi registada durante os meses de Novembro e Dezembro, atingindo 

valores negativos, -4,5ºC.  
                                                
8 Normais Climatológicas da Estação de Benavila, Correspondentes a 1961-1990, Instituto de Meteorologia, I.P. 

0C 
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Nos meses de Verão ocorrem amplitudes térmicas superiores às outras estações do ano. Nos 

meses de Novembro a Março registaram-se frequentemente temperaturas mínimas inferiores a 0ºC 

o que evidência a ocorrência de noites muito frias. 

Ao longo do ano a temperatura média aumenta gradualmente desde Janeiro até Agosto 

atingindo, nos meses de Verão, os valores mais elevados. A partir desta altura verifica-se uma 

diminuição gradual da temperatura média ocorrendo os valores mais baixos em Dezembro e 

Janeiro.  

Para termos também uma caracterização bioclimática, que nos dá a percepção da relação entre 

a vegetação e os factores climáticos, calcularam-se dois índices importantes: o índice de 

termicidade (It) e o índice de continentalidade (Ic). O primeiro resulta da fórmula It = 10(T+M+m), 

em que T é a temperatura média anual (média das temperaturas médias mensais), M é a 

temperatura média das máximas do mês mais frio e o m é temperatura média das mínimas do 

mês mais frio. 

O segundo índice, índice de continentalidade (Ic), calcula-se segundo a fórmula: Ic = TMax-Tmin, 

sendo TMax a temperatura média do mês mais quente e Tmin a temperatura média do mês mais frio. 

Índices climáticos Classificação 

Índice de termicidade (It) 349 Mesomediterrânico inferior  

Índice de continentalidade (Ic) 14,8 Clima oceânico euoceânico 

O índice de termicidade pondera a intensidade do frio invernal e reflectindo o regime térmico 

geral do território, factor que condiciona o desenvolvimento vegetal, afectando consideravelmente 

o conforto climático da região. O índice de termicidade, determinado para os valores registados na 

estação de Benavila, integra-se no horizonte Termoclimático Mesomediterrânico inferior, andar com 

temperaturas amenas a quentes. 

O índice de continentalidade retrata a variação da temperatura ao longo do ano, avaliando 
os contrastes térmicos anuais. Assim, quanto maior for a amplitude térmica do local menor serão 

as influências atlânticas. O índice de continentalidade calculado para a estação de Benavila integra-

se no tipo oceânico sub-tipo euoceânico, o que denota ainda algum efeito amenizador do clima 

proporcionado pelas influências atlânticas. 

III.1.1.4. Precipitação 

A precipitação depende da altitude, do relevo e da fisiografia do local. Estes factores, aliados à 

temperatura, constituem as maiores condicionantes para o desenvolvimento da vegetação 

influenciando também o ciclo hidrológico.  

A zona de estudo caracteriza-se por possuir ainda alguma influência das massas de ar húmido 

atlântico, enquadrando-se na classe de precipitação total anual entre 600 e 700 mm. A ocorrência 

de precipitação é mais intensa nas zonas de maior altitude, como se pode verificar pela Figura 

III.3, a área de intervenção localiza-se numa área aplanada, o que justifica os relativamente 

reduzidos valores de precipitação registada.  
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Fonte: Atlas do Ambiente Digital – Agência Portuguesa do Ambiente, 2010 

Figura III.3 - Extracto da carta de precipitação total do Atlas do Ambiente 

Para a análise deste meteoro utilizaram-se ainda os valores registados na Estação Climatológica 
de Benavila, cuja precipitação total anual é de 627,1 mm. 

O quociente pluviométrico relaciona a distribuição da precipitação ao longo do ano, 

analisando a cota com que cada mês contribui, em média, para a precipitação total anual. Pela sua 

aplicação aos valores registados na estação de Benavila, verifica-se que os meses chuvosos se 

distribuem de Outubro a Março, Abril é um mês considerado de transição, sendo os restantes 

classificados como secos, situação confirmada pela análise da Figura III.4. 

Ao longo do ano ocorrem episódios de elevada precipitação num período relativamente curto de 
tempo, que chega a ultrapassar os valores da média mensal, principalmente nos meses de Verão, 

como se pode observar pelo Figura III.4. Estas situações favorecem a erosão dos solos e o 

assoreamento das linhas de água. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.4 - Comparação entre a precipitação máxima diária e a precipitação média anual 
registadas na estação climatológica de Benavila 
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III.1.1.5. Classificação climática 

Para o cálculo do balanço hídrico, utilizaram-se igualmente os valores da estação de Benavila. 

Pela observação do gráfico ombrotérmico (Figura III.5) pode verificar-se que existe um “déficit 
hídrico” desde, sensivelmente, o final do mês de Maio até finais de Setembro. No entanto, embora 

este período corresponda à seca atmosférica, a escassez hídrica a nível da flora será desfasada 

aproximadamente duas semanas dada a capacidade de armazenamento de água pelos solos.  

Assim, um solo à capacidade de campo mantém disponibilidade hídrica durante algum tempo 

após a cessação (ou diminuição) de precipitação. Do mesmo modo, quando ocorrem as primeiras 
chuvas, a água não fica imediatamente disponível para as plantas, uma vez que o solo precisa de 

algum tempo para se restabelecer. 

Pela análise da mesma figura, pode observar-se que há mais humidade no semestre mais frio e 

que o período seco, em que a temperatura é superior ao dobro da precipitação, coincide com o 

mais quente, facto que dificulta o desenvolvimento do coberto vegetal uma vez que, quando a 

radiação solar é maior e as necessidades de água aumentam, se verifica maior escassez hídrica. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia (Período 1961-1990) 

Figura III.5 - Diagrama ombrotérmico da estação meteorológica de Benavila 

O balanço hídrico sequencial mensal, para a área em estudo, foi obtido através do Método 
de Thorntwaite-Matter a partir da série de valores disponível. O balanço hídrico foi calculado para a 

estação de Benavila, utilizando as normais climáticas publicadas pelo Instituto de Meteorologia 

registadas entre os anos de 1961 e 1990, considerando que a capacidade de água utilizável no solo 

é de 100 mm. Os resultados da aplicação do referido método são sintetizados no diagrama do 

Balanço Hídrico, Figura III.6. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto Meteorologia  

Figura III.6 - Balanço Hídrico sequencial para a estação de Benavila 

Analisando o diagrama do Balanço Hídrico verifica-se que, de Outubro a meados de Abril, existe 

um excedente de água no solo não utilizado pela vegetação, uma vez que esta evapotranspira9 

aquilo que realmente necessita. Entre Dezembro e Março as reservas do solo encontram-se cheias 

e a evapotranspiração é inferior à precipitação, favorecendo-se assim a ocorrência de escoamento 

superficial e a recarga dos aquíferos. 

Com a diminuição da precipitação, em Abril começam a ser utilizadas as reservas do solo, que 
permitem que a evapotranspiração potencial (ETP)10 iguale a evapotranspiração real (ETR)11 até 

meados de Junho. Em Junho as reservas de água no solo são esgotadas e, como a precipitação é 

escassa, assiste-se a um défice hídrico, com diminuição acentuada da evapotranspiração real 

relativamente à evapotranspiração potencial, ficando as necessidades hídricas comprometidas 

neste período.  

O deficit hídrico prolonga-se até finais de Setembro, o aumento da precipitação permite que se 
inicie a restituição das reservas do solo até Dezembro, mês a partir do qual começa a haver 

excedente de água no solo.  

De acordo com o Balanço hídrico efectuado a evapotranspiração real anual verificada na área de 

estudo atinge valores da ordem dos 440 mm. 

Aplicando a classificação climática segundo Thorntwaite foi possível obter alguns índices 
climáticos mensuráveis, apresentados no Quadro III.2. 

Quadro III.2 - Classificação climática segundo Thorntwaite, para a estação meteorológica de Benavila 

ÍNDICES CLIMÁTICOS CLASSIFICAÇÃO 

Índice aridez (Ia) 38 % S2 - Défice de água grande no Verão 

Índice humidade (Iu) 27% S - Superávite de água moderado no Inverno 

Índice hídrico (Ih) 3,5% C1- Sub-húmido seco 

Eficácia térmica no Verão 43% a’- Nula ou pequena 

ETP 712 B2 -2º Mesotérmico 

                                                
9 Evapotranspiração - conversão da água líquida do solo, da vegetação e de uma superfície líquida em vapor de água e sua 
transferência para a atmosfera. 
10 Evapotranspiração Potencial (ETP) – quantidade de água que se perderia para atmosfera, pelo solo e pelas plantas, caso 
existisse água disponível, com o solo à capacidade de campo. Expressa-se em mm ou l/m2. 
11  Evapotranspiração Real (ETR) – quantidade de água que se perde para a atmosfera em função da humidade real. 
Expressa-se em mm ou l/m2. 
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O índice de aridez denuncia uma escassez de água elevada no Verão e o índice de humidade um 

excedente moderado de água no Inverno, ou seja a precipitação excede a evapotranspiração 

potencial e ultrapassa também a capacidade dos solos para a retenção de água.  

A eficácia térmica no Verão é pequena, sendo o clima do Inverno moderado, funcionando o 
oceano como um agente moderador do clima, contrariando a ocorrência de elevadas amplitudes 

térmicas.  

De acordo com a classificação climática de Rivas-Martinez (1987), a diferentes pisos 

bioclimáticos correspondem diferentes tipos de vegetação natural, note-se que são as baixas 

temperaturas que mais condicionam a aclimatização das plantas.  

III.1.1.6. Outros meteoros 

A quantidade de vapor de água depende da natureza da massa de ar, da velocidade com que 

esta se desloca e da existência de água no estado sólido ou líquido no local. A humidade relativa 

(HR) varia inversamente com a temperatura do ar, sendo máxima ao nascer do sol e mínima ao 

princípio da tarde. Este parâmetro afecta significativamente as plantas pois dele depende a 

abertura ou encerramento dos estomas, logo a taxa de respiração. 

A humidade relativa apresenta variações anuais, com é expectável durante o Inverno o ar 

apresenta-se mais húmido, os menores valores de humidade do ar na estação meteorológica de 

Benavila foram registados nos meses de Julho e Agosto (Figura III.7). A humidade relativa média 

anual, nesta estação, é de 77% às 9 horas e 63% às 18 horas. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.7 - Evolução anual da humidade relativa do ar na estação meteorológica de Benavila 

A energia solar é a principal fonte de energia do planeta, condicionando fortemente todos os 
fenómenos biofísicos que nele se desenvolvem, o que justifica a análise da insolação, nebulosidade 

e radiação solar. 

A radiação solar é influenciado pelo relevo, na área de intervenção o relevo é praticamente 

plano, não afectando significativamente este meteoro. Como se pode observara pela Figura III.8, a 

quantidade Total de Radiação na área de intervenção varia entre 145 e 150 kcal/cm2.  

A insolação quantifica o tempo de sol descoberto, sendo de extrema importância 

especialmente para a vegetação. A área de intervenção apresenta valores médios anuais médios de 

insolação que se enquadram na classe entre 2800 e 2900 horas de sol por ano, o que é um valor 

apreciável. 
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Fonte: “Atlas do Ambiente Digital – Agência Portuguesa do Ambiente”, 2010 

Figura III.8 - Extracto da Carta de Quantidade total de Radiação Global, Atlas do Ambiente 

O nevoeiro surge de forma mais ou menos irregular na área sendo a sua frequência mais 

elevada nos meses de Inverno (Dezembro e Janeiro). A média de dias com nevoeiro, registada na 

estação meteorológica de Benavila, é de 20,1. 

O vento é um dos elementos mais influenciáveis pelas características locais (relevo, vegetação 

e presença de grandes massas de água), contribuindo de forma decisiva na definição de aspectos 

microclimáticos. De acordo com os valores médios anuais na estação meteorológica de Benavila a 

velocidade média anual do vento é de 7,9 km/h. Os ventos com maior velocidade ocorrem nos 

rumos S e SE (9,4 km/h), registando-se com maior frequência ventos do quadrante NW e SW (ver 

Figura III.9). Ocorrem ainda períodos de calma12 com alguma frequência (23,8%). A velocidade 

média do vento varia entre 9,7 km/h, no mês de Março, e 6,9 km/h, no mês de Novembro. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos do Instituto de Meteorologia 

Figura III.9 - Frequência e velocidade média do vento na estação climatológica de Benavila 

 

                                                
12 Períodos em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h. 
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A geada forma-se quando se verificam episódios de céu limpo, ar calmo e a temperatura à 

superfície do solo é inferior a 0º C. De acordo com os dados do Atlas do Ambiente, na área em 

estudo, a formação de geada ocorre em média entre 1 a 5 dias por ano, principalmente nos meses 

de Inverno, sendo que não é um fenómeno muito frequente. 

De acordo com o Atlas do Ambiente a região em estudo é classificada com um índice de 

conforto bioclimático fresco em Janeiro, confortável (fresco) em Abril, muito quente em Julho e 

confortável (quente) em Outubro. Salienta-se que durante a época estival são necessárias medidas 

correctivas para obter situações de conforto climático, nomeadamente ensombramento, 

arejamento e humidificação. No Inverno a ocorrência de noites frescas também requer algumas 

correcções a nível da temperatura ambiente. 

III.1.2. Qualidade do Ar 

A qualidade do ar é o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição no ar 
que respiramos. A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas 

no ar ou resultantes de reacções químicas, que alteram o que seria a constituição natural da 

atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar, 

consoante a sua composição química, concentração na massa de ar em causa e condições 

meteorológicas. Assim, por exemplo, a existência de ventos fortes ou chuvas poderão dispersar os 

poluentes, ao passo que a presença de luz solar poderá acentuar os seus efeitos negativos13. 

As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser 
antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das actividades 

humanas, como a actividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto as fontes naturais 

englobam fenómenos da Natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou 

fogos florestais de origem natural.  

A qualidade do ar é aferida recorrendo ao Índice de Qualidade do Ar (IQar). Os poluentes que 

compõem o índice de qualidade do ar são: o monóxido de carbono (CO), o dióxido de azoto (NO2), 

o dióxido de enxofre (SO2), o ozono (O3) e as partículas finas medidas como PM10. 

Em termos legislativos, a Directiva-Quadro da Qualidade do Ar, Directiva 96/62/CE de 27 de 
Setembro, transposta para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 276/99 de 23 de 

Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º279/2007 de 6 de Agosto, define as 

linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar:  

• Definindo objectivos para a qualidade do ar ambiente a fim de evitar, prevenir ou limitar os 

efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade; 

• Avaliando a qualidade do ar com base em métodos e critérios comuns; 

• Disponibilizando ao público informação adequada acerca da qualidade do ar ambiente (como, 

por exemplo, através de limiares de alerta); 

• Revelando a necessidade de preservação da qualidade do ar quando esta é boa e, nos outros 
casos, o seu melhoramento, através da implementação de planos de melhoria. 

No quadro seguinte apresenta-se a classificação do IQar, proposta para o ano 2008. 

Independentemente de quaisquer factores de sinergia entre os diferentes poluentes, o grau de 

                                                
13 Fonte: http://www.iambiente.pt/apa 
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degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os 

poluentes considerados, pelo que o IQar será definido a partir daquele que apresentar pior 

classificação14. 

Quadro III.3 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano de 2008 

Poluente em 
causa / 

Classificação 

CO NO2 O3 PM10 SO2 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 210 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 209 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 

Fonte: Extraído de APA, 2010 (http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=11&zona=3) 

No concelho de Ponte de Sor não existe nenhuma estação de medição da qualidade do ar. 

Nestas condições consideraram-se os valores registados para a zona do Alentejo Interior, onde o 

concelho se insere. De referir que os dados referentes a esta região se baseiam apenas numa 

estação de monitorização, Terena, no concelho do Alandroal. 

De acordo, com os índices disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente a partir de 

dados fornecidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Qualidade do Ar 

nesta zona atingiu durante o ano de 2008 a classificação de “Bom” ou “Muito Bom” para cerca de 

70% dos dias, conforme se pode ver na Figura III.10. 

De acordo com o gráfico exposto, o Índice de Qualidade do Ar (IQar) obteve a classificação de 

“Fraco” e “Mau” em cerca de 2% dos dias. 

Os valores verificados para a a região do Alentejo Interior demonstram que em geral existe uma 

boa qualidade do ar. 

 
Fonte: Extraído de APA, 2010 (http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=11&zona=3) 

Figura III.10 – Índice da Qualidade do ar para a zona do Alentejo Interior para o ano de 2008 

 

Na Região do Alto Alentejo, onde se situa o Projecto em análise, não existem fontes de emissão 

de poluentes atmosféricos significativos, nomeadamente zonas industriais, que contribuam de 

                                                
14 APA, 2009 (http://www.qualar.org/INDEX.PHP?page=1&subpage=11&zona=3) 
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forma significativa para a degradação da qualidade do ar (ver Figura III.11). Por outro lado, as 

principais vias de tráfego rodoviário existentes não possuem intensidades de tráfego expressivas. 

 

Fonte: Campanha para a avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal, MCOT/DGA; UNL/FCT/DCEA, 2001 

Figura III.11 – Localização das principais industrias e áreas industriais de Portugal Continental 

As emissões de óxidos de enxofre (SOx), tem origem sobretudo no sector da energia (96%) e 

ao sector industrial, especialmente às centrais termoeléctricas, sendo ainda relevante o contributo 

das grandes indústrias de produção, como cimenteiras, metalúrgicas e pasta de papel. 

No que se refere aos óxidos de azoto (NOx), a maior fatia de produção deste tipo de poluentes 

deve-se ao sector da energia, responsável por 97% das emissões totais de NOx. Dentro deste 

sector, destacam-se os transportes, tendo apresentado uma evolução positiva ao longo dos últimos 

anos. 

Durante o ano de 2000 foram realizadas, a nível nacional, duas campanhas de medição das 

concentrações de fundo de Dióxido de Azoto (NO2) e de Dióxido de Enxofre (SO2), promovidas pelo 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Os resultados obtidos demonstram que as 

concentrações mais elevadas de SOx estão associadas às principais áreas industriais. 

Relativamente ao NO2 as concentrações mais elevadas coincidem com as áreas de maior densidade 

populacional e com as principais vias de comunicação. 

No que se refere à zona do Alto Alentejo, e em especial ao concelho de Ponte de Sor, os níveis 

de dióxido de enxofre (SO2) são reduzidos tendo sido registados valores máximos entre 0,7 e 2 

µg/m3 (Figura III.12). As concentrações de dióxido de azoto (NO2) são também reduzidas, com 

valores máximos entre 3 e 4 µg/m3 (Figura III.12). 
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Fonte: Campanha para a avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal, MCOT/DGA; UNL/FCT/DCEA, 2001 

Figura III.12 – Concentração máxima de SO2 e NO2 obtida nas duas campanhas efectuadas 

Em relação ao ozono atmosférico, e por se tratar de um poluente secundário, resultante das 

reacções fotoquímicas que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns poluentes primários15, é 

frequente a observação de elevadas concentrações deste poluente em zonas afastadas das fontes 

de emissão dos seus precursores. 

O ozono, por ser um oxidante forte, penetra profundamente nas vias respiratórias afectando os 

brônquios e os alvéolos pulmonares. Este poluente pode também danificar a vegetação e degradar 

vários tipos de materiais como borrachas, pinturas e têxteis.  

No estudo de Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal16, promovido pelo Ministério 

do Ambiente e do Ordenamento do Território, no ano de 2000 foram registados valores máximos, 

na região de Ponte de Sor entre 60 e 80 µg/m3, como se pode ver na figura seguinte. 

 
Fonte: Campanha para a avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal, MCOT/DGA; UNL/FCT/DCEA, 2001 

Figura III.13 – Concentração máxima de O3 obtida nas duas campanhas efectuadas 

Ao nível da área do projecto, não existem fontes emissoras de poluentes atmosféricos que 

sejam representativas. Refira-se apenas a proximidade à EN2/IC13, que constitui uma potencial 

                                                
15 Os poluentes primários são os gases libertados directamente para a atmosfera, tais como CO, NOx, SOx, etc 
16 MAOT/DGA, 2001, Avaliação Preliminar da qualidade do Ar em Portugal – O3 – Tubos de Difusão, Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Direcção Geral do Ambiente, Universidade Nova de Lisboa 
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fonte de emissão de poluentes, principalmente de monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre 

(NO2), partículas finas (PM10) e ozono (O3). 

III.1.2.1. Aviação e Qualidade do Ar 

Apesar da grande evolução tecnológica que a aviação sofreu ao logo das últimas décadas, a 

utilização de aeronaves resulta na emissão de efluentes particulados e gasosos, incluindo o dióxido 

de carbono (CO2), água (H20), hidrocarbonetos diversos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos 

de azoto (NOx), enxofre, etc. 

Com efeito as emissões de gases com efeito estufa (GEE) correspondentes à aviação, embora 

represente um fracção reduzida no quadro das emissões globais, tem aumentado a um ritmo muito 

superior à introdução de inovações tecnológicas que atenuem os seus efeitos. De facto, de acordo 

com as informações disponibilizadas pelo INAC, só nos últimos 15 anos as emissões provenientes 

da aviação civil internacional quase duplicaram, contribuindo actualmente com cerca de 3% das 

emissões de GEE na União Europeia (EU).  

Sendo o problema das alterações climáticas uma prioridade actual e futura da agenda 

comunitária, a Comissão Europeia desencadeou um processo legislativo com vista à integração do 

impacto da aviação civil nas alterações climáticas, tendo para o efeito apresentado, em 20 

Dezembro de 2006, uma Proposta Legislativa para inclusão da aviação no Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão (CELE). De acordo com a proposta, este regime entrará em vigor em 2012, 

para todos os voos com destino ou origem num aeródromo situado no território de um Estado-

Membro da União Europeia. A proposta inicial foi concretizada na Directiva n.º 2008/101/CE de 19 

de Novembro transposta recentemente para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 

93/2010 de 27 de Julho. 

Assim pretende-se promover a redução das emissões com uma boa relação custo/benefício e de 

forma economicamente eficiente. Após um período de monitorização, cada operador do sector irá 

receber uma quantidade inicial de licenças de emissão, das quais passa a ser detentor e que 

poderá aumentar através de aquisições no mercado. A atribuição das licenças terá por base uma 

avaliação comparativa baseada nas emissões por tonelada-quilómetro do passado recente da 

actividade de cada operador. Esta proposta excluirá vários tipos de actividades aéreas, pelo que 

nem todos os operadores estarão abrangidos. 

Uma vez que o impacte da aviação não se limita às emissões de CO2, elemento considerado 

isoladamente no âmbito da proposta legislativa referida anteriormente, encontra-se neste 

momento em estudo uma proposta referente às emissões de NOx. 

Actualmente, o tráfego aéreo afecto ao aeródromo é pouco representativo, tendo sido estimada 

uma média de uma aterragem e uma descolagem de helicóptero por dia, uma descolagem e uma 

aterragem de Dromader de 3 em 3 dias e cerca de 4 aterragens e descolagens de ultraleves 

diárias. Considerando que não existem obstáculos à dispersão dos poluentes, não é expectável que 

esta utilização provoque alterações na qualidade do ar no local. 

III.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

Como metodologia de abordagem às questões da geologia, geomorfologia e geotecnia, 

procedeu-se à análise da Carta Geológica de Portugal, Folha 32-A referente a Ponte de Sor, e 
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respectiva Notícia Explicativa, e Estudo Geológico e Geotécnico do Aeródromo Municipal de Ponte 

de Sor realizado pela Consulstrada – Consultores de Engenharia e Sistemas de Gestão, Lda, e 

informação cartográfica referente à sismologia do Atlas do Ambiente Digital disponível no sítio da 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

Em termos gerais, a área em estudo enquadra-se na grande unidade estrutural denominada 
Orla Cenozóica Ocidental Portuguesa, que corresponde a uma das grandes unidades 

paleogeográficas da Península Ibérica. 

Do ponto de vista fisiográfico, a região de Ponte de Sor é recortada por uma rede hidrográfica 

densa, constituída pelos tributários do Rio Sor e, mais próximo de Montargil, do Rio Sorraia. A 

hidrografia conjugada com as litologias dominantes origina relevos ondulados de morfologia suave. 

 
Fonte: Direcção Geral de Geologia e Minas. Serviços Geológicos de Portugal. Carta Geológica de Portugal 1/50000 – Folha 32A 

Ponte de Sor 

Figura III.14 – Extracto da Carta Geológica de Portugal  

Os terrenos de cobertura existentes na área de intervenção datam de dois períodos: Miocénico e 

Pliocénico Indiferenciado (MP) e Plistocénico (Q). As litologias dominantes são essencialmente 

constituídas por formações sedimentares.  

• Miocénico e Pliocénico indiferenciado (MP) - complexo essencialmente detrítico 
corresponde ao “Complexo greso-conglomerático”, constituído por unidade superior 

formada por uma série espessa de arenitos argilosos com intercalações conglomeráticas 

e lentículas argilosas e por uma unidade inferior representada por arenitos arcósicos 

argilosos com intercalações de cascalheiras. 

• Depósitos de terraços fluviais do Plistocénico (Q) – Os depósitos de terraços 

fluviais correspondem às formações predominantes na área de intervenção (Q2 e Q3). 

Trata-se de antigos cones de dejecção e detritos provenientes da erosão de depósitos 

mais altos (Paleogénicos, Miocénicos e Plio-Plistocénicos, etc), transportadas pelas 

cheias e enxurradas ads ribeiras e depositadas nas vertentes e baixas topográficas. São 

cvonstituídos por areias e cascalheiras, por vezes com intercalações de grés 
acastanhados e areias argilosas. 
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III.2.1. Tectónica 

A sismicidade do território de Portugal continental decorre da sua localização geotectónica 

particular, a Norte da Falha Açores-Gibraltar que constitui a fronteira entre a placa africana e a 
placa euro-asiática.  

Neste contexto, o território continental está exposto aos sismos distantes, com origem no mar, 

na vizinhança da linha de fractura Açores-Gibraltar, de magnitude elevada e menores intervalos de 

recorrência (centenas de anos); e aos sismos próximos, com origem no continente, em regra de 

magnitude moderada a baixa, e elevados intervalos de recorrência (milhares de anos). 

  Área de Intervenção (Localização aproximada) 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

Figura III.15 – Carta Sismotectónica de Portugal Continental  

A análise da Figura III.15 permite-nos verificar que a área de intervenção situa-se na 

proximidade do cruzamento de duas falhas, não havendo, no entanto, grande concentração local 

de epicentros de sismos, assinalados por um círculo preto. 

III.2.2. Sismicidade  

De acordo com os sismos históricos e instrumentais verificados, segundo dados compilados pelo 
Instituto de Meteorologia (1775-1996), as intensidades sísmicas máximas terão atingido o valor de 

VIII na região em estudo, de acordo com a escala de Mercalli modificada (Figura III.16). 

Esta escala traduz a intensidade de um sismo através de uma descrição qualitativa e para o 

Grau VIII apresenta a seguinte definição: “Ruinoso - Produzem-se danos ligeiros em estruturas de 

boas características anti-sísmicas, danos consideráveis em construções de alvenaria corrente e 

colapso em grande número de construções fracas.” 
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Figura III.16

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(DL 235/83) a área em estudo situa-

sísmico, à qual se atribui um valor de coe

Figura III.17 –

Da análise destes dados considera

sismicidade moderada, leva a que os riscos associados a esta actividade 

no projecto, particularmente no dimensionamento das diferentes e
realizado um estudo geológico e geotécnico que permitiu caracterizar os terrenos e definir os 

parâmetros de dimensionamento do projecto. 
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Sismicidade Histórica e Factual (1755-1996). Atlas do Ambiente Digital. APA

16 – Isossistas de intensidade máxima  

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

-se na zona B, ou seja, na segunda classe mais alta de

alor de coeficiente de sismicidade, α, de 0,7.  

 Área de Intervenção (Localização aproximada)

– Carta de zonamento sísmico (RSAEEP). 

Da análise destes dados considera-se que a região em estudo está implantada em zona de 

, leva a que os riscos associados a esta actividade devam ser considerados 

, particularmente no dimensionamento das diferentes estruturas. Para esse efeito foi 
realizado um estudo geológico e geotécnico que permitiu caracterizar os terrenos e definir os 

parâmetros de dimensionamento do projecto.  
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do Ambiente Digital. APA 

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes - RSAEEP 

na segunda classe mais alta de risco 

Área de Intervenção (Localização aproximada) 

implantada em zona de 

devam ser considerados 

Para esse efeito foi 
realizado um estudo geológico e geotécnico que permitiu caracterizar os terrenos e definir os 
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III.2.3. Recursos Geológicos 

No que respeita à existência de recursos geológicos com importância na região, foi efectuada a 

consulta ao Sistema Nacional de Informação Geocientífica do Laboratório Nacional de Energia e 

Energia e analisados os resultados. 

Constatou-se a referência a duas explorações activas de argila comum destinada à utilização na 
indústria cerâmica, uma situada na freguesia de Ponte de Sor e outra na freguesia de Montargil. 

Estão ainda referenciadas 5 pedreiras em lavra activa, cujas características se resumem no 

quadro seguinte: 

Quadro III.4 – Pedreiras existentes no concelho de Ponte de Sor 

N.º da Pedreira Nome Substância Freguesia 

5604 Hortas Velhas Saibros Tramaga 

6389 Herdade da Várzea Areias comuns Tramaga 

5832 Vale de Vilão Argilas comuns Montargil 

6203 Courela D. Leonor Areias comuns Ponte de Sor 

5611 Covemar Areias comuns Ponte de Sor 

Fonte: LNEG. 2010. Sistema Nacional de Informação Geocientífica (www.lneg.pt) 

III.2.4. Características geotécnicas 

Como já foi referido foi desenvolvido um estudo específico para avaliar as características 
geotécnicas dos terrenos a afectar pela ampliação do aeródromo. Neste âmbito, foi desenvolvida 

uma campanha de prospecção geotécnica e ensaios in situ e em laboratório. 

Foi realizado um reconhecimento geológico de superfície complementado por poços de 

reconhecimento. Foram realizados 18 poços de prospecção com profundidades entre 1,9 e 3,2 m 

nas áreas afectas à intervenção, permitindo a caracterização geotécnica dos terrenos de fundação 

aos pavimentos da pista e das estruturas a construir, bem como avaliar a possibilidade de 

reutilização dos materiais de escavação. 

O estudo concluiu que na área de implantação da nova pista, após remoção da terra vegetal 

numa espessura da ordem dos 0,5 m, os materiais ocorrentes apresentam adequadas condições de 

fundação para a nova pista, havendo no entanto necessidade de proceder a uma escarificação e 

recompactação dos materiais ocorrentes numa espessura mínima de 0,30 m. 

III.3. SOLOS: CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO 

A área alvo de intervenção, encontrava-se em parte afecta ao aeródromo existente (cerca de 

15 ha que representam aproximadamente 13% da área total de intervenção) afectando um total 

próximo dos 113 ha. Os solos predominantes no concelho de Ponte de Sor são os Podzóis órticos, 

sendo esta a tipologia dos solos existentes na área do Projecto. A distribuição das restantes 

tipologias de solos no concelho, apresenta-se na Figura III.18, nas proporções apresentadas no 

Quadro III.5. 

Os pozóis são solos ácidos cuja evolução é condicionada pela mineralização lenta da matéria 

orgânica fresca, sendo característicos de florestas degradadas de resinosas. 
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Quadro III.5 – Unidades Pedológicas do concelho de Ponte de Sor 

Tipo de Solo Percentagem no concelho 

Cambissolos dístricos 0,5% 

Podzóis órticos associados a cambissolos êutricos 93,4% 

Luvissolos gleizados álbicos 1,1% 

Luvissolos órticos 5,0% 

 

 

Fonte: Carvalho Cardoso, J.; Teixeira Bessa, M. e Branco Marado, M. 1971. Carta de Solos do Serviço de Reconhecimento e 
Ordenamento Agrário. Atlas do Ambiente Digital. Agência Portuguesa do Ambiente (www.apa.pt) 

Figura III.18 – Carta de Solos – Unidades Pedológicas 

 

Analisando agora a capacidade de uso dos solos existentes (ver Figura III.19 e Quadro III.6), 
verifica-se que cerca de 37,5% da área de intervenção integra um complexo de subclasses de 

capacidade de uso (Ch+Cs) que corresponde a solos da classe C - condicionados por limitações 

acentuadas a dois níveis: Ch – limitações resultantes de um excesso de água e Cs – limitações do 

solo na zona radicular. Uma pequena parte da área (2,2%) integra a sub-classe de capacidade de 

uso Cs – limitações do solo na zona radicular. 

A restante área (aproximadamente 70%), integra-se na classe D – Solos com limitações 

severas, nas seguintes sub-classes: De – limitações severas resultantes da erosão e escorrimento 
superficial; Ds – limitações severas do solo na zona radicular e Dh – limitações severas resultantes 

de um excesso de água. 

Da análise desta informação conclui-se que os terrenos afectos ao Projecto não possuem 

aptidão agrícola relevante, estando condicionados por limitações classificadas como acentuadas e 

severas. 
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Fonte: Ministério da Economia. Secretaria de Estado da Agricultura. Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário.1972. 
Escala 1/50000 Carta 32-A 

Figura III.19 – Excerto da Carta de Capacidade de Uso do Solo  

 

Quadro III.6 – Proporção das classes e sub-classes de capacidade de uso do solo na área de 
intervenção 

Classe Sub-Classe/Complexos de Sub-Classes Percentagem na área 
de intervenção (%) 

C – Solo condicionado por limitações 
acentuadas 

- Susceptível de utilização agrícola 
pouco intensiva 

Cs – Limitações do solo na zona radicular 2,2 

Ch+Cs – Limitações resultantes de um excesso de 
água e limitações do solo na zona radicular 37,5 

D – Solo com limitações severas 

- Não susceptível de utilização 
agrícola, salvo casos muito especiais; 

-Poucas ou moderadas limitações para 
pastagens, exploração de matos e 
exploração florestal. 

Ds – Limitações do solo na zona radicular 35,9 

Dh – Limitações resultantes de um excesso de 
água 

1,8 

De – Limitações resultantes de erosão e 
escorrimento superficial 22,6 

 

Esta informação poderá ainda ser complementada pela inclusão da informação referente à 
aptidão dos solos para uso florestal presente no Plano de Regional de Ordenamento Florestal do 

Alto Alentejo (PROFAA).  

De acordo com este instrumento legal, a maioria da área do concelho de Ponte de Sor possui 

aptidão alta a média para uso florestal, nomeadamente para as cinco espécies mais comuns na 

região: azinheira, eucalipto, pinheiro-bravo, pinheiro manso e sobreiro. 
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Fonte: DGRF. 2006. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo. Mapa 35 

Figura III.20 – Carta de aptidão para cinco espécies florestais: azinheira, eucalipto, pinheiro-bravo, 
pinheiro-manso e sobreiro. 

III.3.1. Uso actual do solo 

Toda a área abrangida pela ampliação do aeródromo foi já alvo de intervenções que alteraram o 

uso do solo nas áreas envolventes à infra-estrutura pré-existente, para construção das infra-

estruturas previstas na empreitada de ampliação do Aeródromo. Na primeira visita realizada ao 

local, já não existia coberto vegetal, pelo que, na figura seguinte se apresenta a carta de ocupação 

do solo com base nas informações recolhidas junto da Câmara Municipal e pela análise dos 

elementos cartográficos e fotografia aérea do local. 

Pela análise da Figura III.21, para além da área já afecta ao aeródromo existente (cerca de 

13%), a intervenção incidiu sobre áreas agrícolas (olival e milho) e áreas florestais: montado de 

sobro e azinho, matos e uma área de eucaliptos. No limite sudoeste da área existia uma pequena 
charca de rega, afecta a uma área de cultura de milho, facilmente identificável pela forma circular, 

resultado dos sistemas de rega. 

No quadro seguinte apresenta-se a proporção das diferentes ocupações. 

Quadro III.7 – Ocupação do solo na área de intervenção 

Tipo de ocupação Áreas (ha) Área (% do Total) 

Infra-estruturas 
Aeródromo existente 14,9 13,1 

Charca de Rega 0,5 0,4 

Área Agrícola 
Olival 13,3 11,7 

Milho 4,0 3,5 

Área Florestal 
Montado de sobro e azinho e matos 55,1 48,6 

Eucaliptos 25,6 22,6 

Total do Projecto 113,4 100 
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Figura III.21 – Ocupação inicial do solo da área afecta ao Projecto em análise 

Na envolvente a ocupação predominante é o montado de sobro e azinho intercalado com áreas 

agrícolas que ocupam os vales estreitos formados pelas linhas de água.  

O limite sul da área confronta com o corredor ribeirinho formado pela Ribeira de Marvila. A 

poente, o extremo sul limita com olival, seguido de um povoamento misto de sobreiros e pinheiros 

bravos. Segue-se uma área de regadio agrícola e novamente montado de sobro. O topo norte 

limita com um eucaliptal, e todo o limite nascente é formado pela EN2/IC13. 

III.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

III.4.1. Caracterização geral da bacia hidrográfica 

A área de intervenção integra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, limitada a norte pelas Bacias 

Hidrográficas dos rios Douro, Mondego, Lis e das Ribeiras do Oeste e a Sul pelas Bacias dos rios 

Sado e Guadiana. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tejo drena uma área superior a 80 000 km2, 30,8% em território 
nacional, abrangendo os distritos de Santarém, Castelo Branco e parte dos distritos de Lisboa, 

Leiria, Portalegre, Guarda, Évora e Setúbal. Na área da Bacia Hidrográfica, em território português, 

residem cerca de 3,5 milhões de habitantes, aproximadamente 1/3 da população portuguesa.17 

 

                                                
17 INAG. 2000. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. Análise e Diagnóstico da Situação de Referência, volume II – 
Enquadramento. Ministério do Ambiente, Instituto da Água, Procesl, Hidrorrumo, GIBBS Portugal 
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Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente. 2009. Atlas do Ambiente Digital (www.apa.pt) 

Figura III.22 – Bacia hidrográfica onde se integra a área de intervenção 

 

A área em estudo integra-se na sub-bacia do Rio Sorraia, afluente da margem esquerda do Rio 

Tejo. Esta sub-bacia, é por sua vez constituída por outras pequenas bacias, das quais e destaca a 

sub-bacia de um seu afluente, a Ribeira de Sor, situando-se a área em estudo na sua margem 
direita. 

 
Fonte: INAG. 2000. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

Figura III.23 – Sub-Bacias dos principais afluentes do Tejo 
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A área de intervenção situa-se numa região onde a rede hidrográfica assume uma configuração 

dendrítica, incluindo-se na totalidade na bacia de drenagem da Ribeira de Sor (ver Figura III.24). A 

linha de água mais importante existente nas proximidades é a Ribeira de Marvila situada 

imediatamente a sul da área de intervenção. Esta ribeira, afluente da margem direita da Ribeira de 

Sor, drena uma área aproximada de 10,6 Km2, sendo que apenas uma pequena parte da área de 

intervenção se situa na sub-bacia deste curso de água. A restante área é constituída por pequenas 

bacias de afluentes directos da Ribeira de Sor. A Ribeira de Marvila possui regime torrencial, quase 

não apresentando caudal na época estival. 

 

Figura III.24 – Linhas de água existentes na área de intervenção 

A Ribeira de Sor possui uma barragem, situada a cerca de 18 km a jusante da confluência da 

Ribeira de Marvila, constituindo esta infra-estrutura uma mais valia importante para o concelho e 

para a região, quer seja pelo aproveitamento hidroagrícola que alimenta, quer seja pela energia 
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que produz, ou ainda pelo conjunto de actividades relacionadas com o turismo induzidas pela 

existência de um plano de água. 

III.4.2. Escoamento 

De uma forma simplificada, podemos considerar, que o escoamento (valores médios anuais) 

traduz a quantidade de água existente na rede hidrográfica. 

Na região onde será implantado o projecto, os declives são suaves marcados apenas pela rede 
hidrográfica. As águas pluviais drenadas da área de intervenção afluem à Ribeira de Marvila, ou 

então são conduzidas directamente à Ribeira de Sor, assumindo a direcção preferencial de 

escoamento de NW para SE. 

Em Ponte de Sor, os valores de Escoamento (valores médios anuais) variam entre 100 e 300 

mm, sendo que os valores mais baixos se atingem na zona da área de intervenção. 

 
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente. 2009. Atlas do Ambiente Digital (www.apa.pt) 

Figura III.25 – Escoamento estimado no concelho de Ponte de Sor 

III.4.3. Qualidade da água 

A qualidade das linhas de água superficial, que drenam a área de implementação do plano e 

envolvente, é ameaçada pelo tratamento deficiente dos efluentes residuais domésticos e pela 

poluição difusa, provocada pela lixíviação dos campos agrícolas, transportando para os cursos de 

água fertilizantes e fitofármacos. De facto, os dados mais recentes referentes ao Município de 

Ponte de Sor, pelo INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas 

Residuais, referem cerca de 85% da população servida por sistemas de tratamento de águas 

residuais, valor ainda aquém da meta nacional de 90% estipulada pelo Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR). 

Dentro da área de intervenção do Projecto não existem pontos de monitorização da qualidade 
da água, o mesmo ocorre em relação à Ribeira de Marvila e restantes afluentes da Ribeira de Sor, 

na envolvente à área de intervenção. A análise vai centrar-se nos resultados obtidos nas estações 

de monitorização da qualidade das águas superficiais códigos 18I/01 – Moínho Novo, localizada no 
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troço intermédio da Ribeira de Sor, a montante da área de intervenção, e 19H/01 – Albufeira de 

Montargil, localizada a jusante da área de intervenção.  

A análise da qualidade da água superficial terá como referência o Anexo X do Decreto-Lei 
n.º236/98 de 1 de Agosto, referente à Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas 

piscícolas e a Classificação dos Cursos de Água Superficial de Acordo com as Suas Características 

Para Usos Múltiplos, definida pelo INAG (Quadro III.8).  

A Classificação da Qualidade da Água para Usos Múltiplos permite obter informação sobre os 

usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada. São consideradas 

cinco classes:  

A- Excelente – águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B- Boa – Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer todas as 

utilizações; 

C- Razoável – Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e para 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies 
menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio mas sem contacto directo. 

D- Má – Águas com qualidade medíocre apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e 

navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória. 

E- Muito Má – Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

Para as várias análises efectuadas, procurou-se utilizar os dados mais recentes para o ano 

hidrológico, ou para o ano civil, quando não era possível obter dados para o primeiro. 

Quadro III.8 – Classificação dos cursos de água superficial de acordo com as suas características 
para usos múltiplos 
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Fonte: http://snirh.pt/ 

 

O oxigénio é um dos factores mais importantes e com mais limitações para o desenvolvimento 

da vida aquática. A falta de oxigénio para além de afectar a comunidade piscícola, aumenta a 

toxicidade de determinados poluentes, tais como os nitratos e os fosfatos.  

A concentração de oxigénio dissolvido na água da Ribeira de Sor registou valores inferiores aos 

níveis mínimos recomendáveis para o suporte da vida aquícola no período entre Junho e Novembro 

(de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), mas apenas na estação de Moinho 

Novo (ver Figura III.26). A estação da Albufeira de Montargil, nos registos efectuados (apenas 4 

em 2009) obteve resultados sempre superiores ao mínimo recomendável. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água (www.snirh.pt) 

Figura III.26 - Variação do Oxigénio Dissolvido (mg/l) nas estações de qualidade da água de 
Moinho Novo (18I/01) e Albufeira de Montargil (19H/01), e comparação com os valores mínimos 

recomendáveis para fins piscícolas em 2009 

Os valores baixos deste parâmetro na altura do Verão é comum, pois as linhas de água 

possuem menor caudal a temperatura é maior e destes características resulta uma menor 

concentração de oxigénio na água. 

Relativamente à concentração de sólidos suspensos totais (SST), os valores obtidos em 

ambas as estações de qualidade da água encontram-se abaixo dos valores máximos recomendados 

para o suporte da vida piscícola, de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, 

integrando-se na classe de qualidade A - Excelente, definida pela classificação dos cursos de água 

superficiais de acordo com as características de qualidade para usos múltiplos18, ver Figura III.27.  

 

Classe:  A excelente;  B Boa;  C Razoável;  D Má;  E Muito Má 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água 

Figura III.27 - Variação da concentração de Sólidos Suspensos Totais (mg/l) nas estações de 
qualidade da água de Moinho Novo (18I/01) e Albufeira de Montargil (19H/01), e comparação com 

o valor máximo recomendado para fins piscícolas 

Considera-se que a qualidade da água no Rio Sor, no que a este parâmetro diz respeito, é 

adequada à manutenção da vida piscícola. 

Os valores de Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)
19

 determinados nas estações em 
análise, nas amostragens realizadas no ano hidrológico 2007/2008, enquadram-se na classe C- 

Razoável, B – Boa e A – Excelente (Figura III.28). No caso da Albufeira de Montargil, apenas o 

valor registado em Novembro de 2007 se enquadra na classe B – Boa, sendo que no restante 

                                                
18Fonte: Instituto da Água, informação on-line (http://snirh.inag.pt/snirhwww.php?main_id=1&item=4.1.2) 

19 A Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) mede a quantidade de oxigénio consumida pelos microrganismos, para oxidar a matéria orgânica, contida na amostra de água, ao fim de 5 dias, na 

ausência de luz e em condições predefinidas. 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 60 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

período, a água possui valores de CBO5 que a enquadram na classe A – água de excelente 

qualidade para usos múltiplos. 

 

Classe:  A excelente;  B Boa;  C Razoável 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água 

Figura III.28 - Variação da CBO5 nas estações de qualidade da água da Albufeira de Montargil e 
Moínho Novo (mg/l) e comparação com os valores máximos recomendados para fins piscícolas 

Na estação da Albufeira de Montargil, os valores registados em Novembro superaram o Valor 

Máximo Recomendado (VMR) deste parâmetro em águas piscícolas de acordo com o Decreto-lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto, sendo que a partir dai os valores registados igualam o valor limite para as 

águas de salmonídeos, mais exigentes, o que demonstra uma evolução positiva.  

No caso da estação Moínho Novo, existe pelo menos um mês (Setembro) em que é ultrapassado 

o Valor Máximo Recomendado para as Águas de Ciprinídeos, menos exigentes relativamente a 

alguns dos parâmetros de qualidade da água. Este valor poderá ficar a dever-se ao menor caudal 

das linhas de água no final do Verão, levando a um aumento da concentração da carga orgânica. 

As concentrações de CBO5 registadas denotam a existência de compostos orgânicos na água. 

Os Nitritos são altamente tóxicos para a fauna aquática, são compostos muito instáveis que se 

convertem em nitratos ou amoníaco e estimulam o crescimento do planton. O Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto define como VMR de concentração deste composto nas águas piscícolas 

0,03 mg/l NO2, valor que foi sempre ultrapassado nas amostragens efectuadas na estação de 

Moinho Novo e ultrapassado em Março na Estação da Albufeira de Montargil (ver Figura III.29).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água 

Figura III.29 - Evolução da concentração de nitritos nas estações em análise (mg de NO2/l) 
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Os Nitratos são rapidamente absorvidos pelos produtores primários, estimulando a 

eutrofização das águas, o que se reflecte em episódios de sobre
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respeito. Os valores registados permitem classificar a água, quanto à concentração de nitratos, 

como de boa qualidade (Figura III.30

Local:  Moinho Novo (18I/01);  Albufeira de Montargil (19H/01)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água

Figura III.30 - Concentração de nitratos na estação de 
(mg/l

 

Verificam-se, no entanto, concentrações elevadas de 

que permitem classificar a qualidade da água como Muito

verificam-se na estação mais a montante, Moínho Novo, sendo provável que se deva a uma maior 

proximidade do aglomerado de Tramaga.

acelerado pela actividade humana, nomeadamente pela descarga de esgotos domésticos e alguns 

industriais e pela lixiviação de solos com elevados níveis de fertilizantes.

poderá demonstrar se este resultado corresponderá a um

tendência. 

Local:  Moinho Novo (18I/01); 

Classe:  A excelente; 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água

Figura III.31 - Concentração de Fósforo Total (mg P/l) na

As determinações de nitritos e ortofosfatos, podem não reflectir precisamente a quantidade de 

azoto e fósforo total, pois parte destes compostos são absorvidos pelo 

posteriormente libertado para o meio aquático.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água (www.snirh.pt) 
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 B Boa;  C Razoável;  D Má;  E Muito Má

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água 

Concentração de Fósforo Total (mg P/l) nas estações em análise
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A nível bacteriológico destaca-se a presença de Coliformes Fecais, o que poderá estar 

associado ao tratamento deficiente dos efluentes residuais na bacia de drenagem. Estes 

microrganismos são indicadores de possível presença de microrganismos patogénicos, nefastos 

para a saúde humana. Na Figura III.32 apresentam-se os valores determinados nas estações de 

qualidade da água em análise. A Estação de Moinho Novo apresenta resultados muito piores 

relativamente à estação da Albufeira de Montargil atingindo a classificação “Má”, provavelmente 

devido à proximidade ao aglomerado urbano da primeira. 

  

Local:  Moinho Novo (18I/01);  Albufeira de Montargil (19H/01)  

Classe:  A Excelente;  B Boa;  C Razoável;  D Má 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água  

Figura III.32 - Concentrações Coliformes Fecais nas estações de monitorização da qualidade da 
água de Moinho Novo e Albufeira de Montargil (/100 ml) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto o Valor Máximo Admissível de destes 

microrganismos em águas balneares é de 2 000 MPN/100, valores ultrapassados na estação de 
Moinho Novo. 

A presença de coliformes fecais é indicadora da contaminação das águas por efluentes residuais 

domésticas e/ou pecuários.  

Pela análise da presença de Estreptococos Fecais nas águas da Ribeira de Sor verifica-se que 

a qualidade da água, quanto à presença destes indicadores de poluição, é classificada como Boa na 
Estação da Albufeira de Montargil (Figura III.33Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.) e Razoável na Estação de Moinho Novo.  

  

Local:  Moinho Novo (18I/01);  Albufeira de Montargil (19H/01)  

Classe:  A Excelente;  B Boa;  C Razoável 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto da Água 

Figura III.33 - Concentrações Estreptococos Fecais nas estações de monitorização da qualidade da 
água de Moinho Novo e Albufeira de Montargil (/100 ml) 

Em síntese a qualidade da água na Ribeira de Sor apresenta alguns problemas na perspectiva 

da utilização para fins aquícolas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. Esses 
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problemas são mais evidentes no troço a montante da área de intervenção devido à proximidade 

dos aglomerados urbanos de Tramaga e Ponte de Sor. 

A depuração das águas é especialmente complicada na época estival e em anos secos, em que o 

caudal é menor, aumentando a concentração de substâncias poluentes. As elevadas temperaturas 

registadas na época estival favorecem o desenvolvimento biológico, nomeadamente de 

microrganismos patogénicos. 

Nesta sub-bacia de drenagem a poluição difusa, motivada pela lixiviação de compostos azotados 

e fosfatados dos solos, é relevante, contribuindo para o aumento considerável da concentração 

destas substâncias na água. A galeria ripícola constitui uma barreira à entrada destes elementos 

nas linhas de água, pelo que a sua conservação é fundamental para a melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos. 

A qualidade da água na linha de água em análise chega a atingir a classe E – Muito Má de 

acordo com as Classes de Classificação dos Cursos de Água (INAG), condicionando o 

desenvolvimento de vida piscícola e impossibilitando a sua utilização para fins balneares, 

principalmente devido aos valores registados de Fósforo Total, evidenciando contaminação de 

origem antropogénica, devida a deficiente tratamento das águas residuais domésticas e 

contaminação de origem agrícola. De igual forma os resultados demonstram que a qualidade da 

água vai melhorando à medida que nos afastamos dos aglomerados urbanos, sendo claramente 

pior na estação de qualidade da água de Moinho Novo. 

III.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS E HIDROGEOLOGIA 

A metodologia de trabalho, para análise deste descritor, incluiu, numa fase inicial, a recolha da 
principal bibliografia referente à hidrogeologia regional, a consulta do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) no sentido de obter informações sobre a origem das 

águas subterrâneas na envolvente da área afecta ao projecto, assim como a consulta do Plano de 

Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo editado pelo Instituto Nacional da Água (INAG) e, ainda, a 

consulta dos relatórios técnicos já redigidos, referentes ao projecto, bem como toda a informação 

disponibilizada pelo cliente. 

O trabalho de campo e o reconhecimento da área, necessários para a realização deste trabalho, 

decorreram no mês de Julho de 2010 e incidiram no interior e na envolvente imediata da área em 

estudo. 

O reconhecimento efectuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e 

caracterização de pontos de água de modo a permitir avaliar alguns dos aspectos hidrogeológicos 

da área. Neste sentido foi realizado um Inventário Hidrogeológico (apresentado como um 

documento técnico em anexo) em que foram medidos, “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, 

assim como o nível freático a que se encontra a água, sempre que tal foi possível. 

Reunida toda a informação, tornou-se possível enquadrar a área do projecto, do ponto de vista 
hidrogeológico, e avaliar os impactes que se poderão fazer sentir, bem como apontar medidas de 

minimização sempre que tal seja possível. No sentido de acompanhar a evolução da situação é 

apontado um plano de monitorização, decorrente das necessidades da implementação do projecto. 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 64 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

III.5.1.1. Hidrogeologia 

Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, que flui a 

NO da área. O rio Tejo tem uma extensão de 1 100km e a sua bacia apresenta uma área total de 
80 629 km2, dos quais 24 651 km2 se situam em território nacional. A bacia hidrográfica do rio 

Tejo estende-se longitudinalmente na Península Ibérica com uma orientação preferencial de Este 

para Oeste, ou, mais rigorosamente, de ENE para OSO, em parte devido à morfologia regional da 

Península Ibérica. A área enquadra-se na Unidade Hidrogeológica da Bacia do Tejo-Sado, 

integrando uma zona que pode atingir uma produtividade hídrica da ordem dos 100 m3/(dia.km2). 

A principal linha de água, desta região, corresponde à Ribeira de Sôr que apresenta um declive 

bastante suave e um traçado pouco sinuoso, de direcção aproximadamente NNE-SSO. O perfil 

transversal deste curso de água apresenta-se bastante assimétrico, visto que, a sua margem 

direita apresenta relevos suaves e talvegues menores bastante abertos, ao contrário do que se 

regista na sua margem esquerda que exibe declives acentuados e talvegues menores mais 

fechados. Será na margem direita da Ribeira de Sôr que ocorrem os terraços quaternários com 
maior espessura. 

A área em estudo localiza-se na margem direita da referida ribeira, correspondendo a uma zona 

de declive moderado a suave, sendo que a cota máxima não ultrapassa os 120 m de altitude. 

Identificam-se algumas zonas de talvegue menores nas vertentes por onde se estendem linhas 

de água que fluem para a Ribeira de Sôr das quais, a que assume maior importância, será a 
Ribeira de Marvila de direcção, sensivelmente, NNO-SSE. De um modo geral, a rede de drenagem 

no local apresenta um aspecto dendrítrico, com linhas de água secundárias a fluírem 

perpendicularmente para a Ribeira de Sôr e, daí, a drenagem assumir uma direcção preferencial 

para SE, mais concretamente SSE (ver Figura III.34). 
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Figura III.34 - Carta da rede de drenagem, elaborada a partir da Carta Topográfica Militar na escala 
original de 1/25 000, extracto das Folhas 356 (Ponte de Sôr) e 368 (Galveias). 

Em alguns dos casos as linhas de água, representadas na cartografia, são de carácter 
temporário ou nem sequer têm representação no terreno, devido ao facto de a ocupação do solo e 

a actividade antrópica terem conduzido a uma alteração do relevo natural, no entanto, na zona em 

estudo são observáveis linhas de água de carácter permanente que, nalgumas áreas, formam 

pequenas represas também designadas localmente por charcas, com uma utilização fortemente 
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relacionada com a rega dos terrenos agrícolas. De um modo geral estas linhas de água 

apresentam-se concordantes com a topografia à escala 1/25 000, notando-se pequenas diferenças 

de traçado que poderão ser explicadas pela abertura de caminhos e pela necessidade de criação de 

aterros/desaterros para a implementação de outras infra-estruturas. 

Do ponto de vista geológico, a área afecta ao projecto apresenta maioritariamente um substrato 
de natureza sedimentar de idade Plistocénica, designado por depósitos de terraço de 25-40m (Q3) 

e depósitos de terraço de 50-65m (Q2) que ocorrem sobrepostos a um substrato também de 

natureza sedimentar mas de idade Miocénica e Pliocénica (MP). 

A formação MP tem uma origem essencialmente detrítica e corresponde a um “complexo greso-

conglomerático” que poderá ser separado em duas partes, uma superior, mais espessa 

representativa de arenitos argilosos com intercalações conglomeráticas e lentículas argilosas e, 

ainda, uma inferior marcada por arenitos arcósicos argilosos com intercalações de cascalheiras 

maioritariamente angulosas e lentículas argilosas. 

Os depósitos de terraços Q2 são constituídos por grés argilosos acinzentados, com veios 
castanhos-avermelhados e cinzentos e ainda alternâncias de seixos e cascalheiras nos níveis mais 

superiores. Os depósitos de terraço Q3 apresentam essencialmente cascalheiras e areias argilosas 

acastanhadas, assumindo uma textura por vezes lenticular na parte superior. Pontualmente, as 

cascalheiras ocorrem cobertas por areias siltosas acastanhadas. É nesta formação que se 

desenvolve a maior área do projecto. 

Com menor expressividade e mais próxima da zona do talvegue principal, poderá ser 
encontrada uma outra formação denominada por depósitos de terraços de 8-15m (Q4) que 

apresenta, na sua constituição, grés de saibros e de cascalheiras acastanhadas com níveis 

argilosos castanho-avermelhadas. Estes depósitos quaternários apresentam uma espessura mais 

desenvolvida na margem direita da Ribeira de Sor, ao contrário do que se observa na margem 

esquerda, em que estes depósitos são menos espessos e ocorrem de forma mais dispersa. 

De um modo geral, todos estes depósitos do quaternário, encontram-se parcialmente 

desmantelados pela existência dos vários cursos de água. 

Ainda associadas às várias linhas de água presentes na região ocorrem aluviões que, na maioria 
dos casos são de cascalheiras, saibros, areais mais ou menos argilosas, por vezes também de 

argilas arenosas. 

Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a 

existência de factores condicionadores importantes, tais como o regime pluviométrico, a natureza 

do substrato rochoso e o escoamento superficial e subterrâneo. 

Relativamente à pluviosidade na região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de Portugal 
indicam médias anuais para a precipitação variando de 600 a 700 mm, tal como se ilustra na 

Figura III.35, podendo ser utilizado o valor médio de 650 mm. 
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Fonte: Atlas do Ambiente Digital (Agencia Portuguesa do Ambiente, 2010) 

Figura III.35 - Valores de precipitação total para o distrito de Portalegre com realce para a 
localização da área em estudo 

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente enquadram-se 
entre os limites 500 e 600 mm, podendo ser apontado um valor médio da ordem dos 550 mm, tal 

como se pode verificar pela análise da Figura III.36. 

 

Fonte: Atlas do Ambiente Digital (Agencia Portuguesa do Ambiente, 2010) 

Figura III.36 - Valores de evapotranspiração para o distrito de Portalegre com realce para a 
localização da área em estudo 
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Ainda segundo os dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 100 e 

150 mm, o que se reflecte num valor médio da ordem dos 125 mm, tal como se ilustra na Figura 

III.37. 

 

Fonte: Atlas do Ambiente Digital (Agencia Portuguesa do Ambiente, 2010) 

Figura III.37 - Valores do escoamento superficial para o distrito de Portalegre com realce para a 
localização da área em estudo 

Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato geológico 

presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água 

no substrato geológico que poderá variar entre 10 a 15% do valor total da precipitação. 

Tal conduziria a um balanço hídrico que poderá ser expresso pela seguinte fórmula: 

PP = EVT + ES + I 

em que:  PP – precipitação; 

  EVT – evapotranspiração; 

  ES – escoamento superficial; 

  I – infiltração. 

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por: 

PP (700mm) = EVT (500 mm) + ES (100mm) + I 

em que é assumido um valor máximo para a precipitação e valores mínimos para a 
evapotranspiração e para o escoamento superficial. Sendo assim, o valor obtido para a infiltração 

poderá ser: 

I = 100 mm. 
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Valor, que se integra no intervalo admitido de 10 a 15 % da precipitação corresponderia à 

infiltração. No entanto deve ser referido que para a área poderão ser tidos em conta valores mais 

elevados visto a área de recarga ser muito extensa, com relevo pouco acentuado e com uma 

componente arenosa importante. 

No local do Projecto, o escoamento superficial, como resultado directo da precipitação, efectua-
se sobretudo para SE, em direcção à Ribeira de Sôr, segundo a inclinação natural predominante do 

terreno, mesmo sendo esta pouco acentuada. Em profundidade, o escoamento é condicionado 

sobretudo pelo tipo de porosidade que o substrato apresenta. Sendo assim, quer para os níveis 

mais superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação processa-se sobretudo em meio 

poroso, na dependência das camadas arenosas que aí ocorrem. Contudo, a presença de níveis com 

uma componente argilosa relativamente bem marcada, em particular nos níveis mais profundos, 

poderá conferir uma certa impermeabilização a este substrato. 

III.5.1.2. Inventário Hidrogeológico 

A área afecta ao projecto localiza-se junto a um aglomerado populacional, Tramaga e não dista 
mais de 2 km de Ponte de Sôr pelo que, a zona é atravessada por vias de acesso com tráfego 

constante. No entanto, prevalecem as características de um meio rural, nomeadamente no que diz 

respeito à manutenção da actividade agrícola e pecuária. Em praticamente toda a região existe 

rede pública para abastecimento de água, no entanto nas zonas mais afastadas da povoação, nas 

herdades ou montes, as casas são abastecidas por captações privadas. Ainda não foi instalado o 

sistema de saneamento, pelo que todas as habitações ainda têm fossa séptica. 

O facto de ainda existirem muitos campos de cultivo facilitou a realização do inventário de 

captações de água, permitindo uma boa caracterização da situação actual ao nível dos recursos 

hídricos disponíveis na região. A dificuldade encontrada no terreno prende-se com o facto de, 

muitos dos pontos de água observados serem de acesso restrito e não estar presente o respectivo 
proprietário para fornecer as necessárias informações. Deve também ser tido em conta que muitas 

destas captações de água se encontram afastadas da área do projecto mais do que aquilo que seria 

desejável, visto serem posse das herdades que, tipicamente na região, se localizam afastadas da 

povoação e das principais vias de comunicação e, por conseguinte, da área do projecto. 

Do inventário constam 17 pontos de água, representando 3 tipologias distintas entre as 

possíveis formas de captação: 10 poços; 4 furos verticais e 3 nascentes. No essencial as captações 

de água são utilizadas na agricultura e no consumo para os animais e, em situações pontuais, 

servem também para o consumo doméstico. 

Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) é possível 
constatar que no concelho de Ponte de Sôr estão registados 123 captações, das quais somente 13 

pertencem à freguesia de Tramaga que, na sua maioria, se situam demasiadamente afastados da 

área em estudo para serem tidos em consideração. 

De um modo geral, em toda a envolvente é possível verificar que, nos últimos anos, a 

população deixou de usar a água destas captações para consumo doméstico, por um lado devido à 

instalação da rede pública de abastecimento mas, por outro lado, devido ao facto de terem perdido 

a confiança na qualidade da água. 
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III.5.1.3. Qualidade da água 

A caracterização da situação actual, ao nível dos recursos hídricos disponíveis na área, baseou-

se na identificação e inventariação de captações de água, quer no interior quer nas imediações do 
local a intervencionar. 

No interior da área em estudo, foram identificados 3 furos, sendo que dois destes se encontram 

inacessíveis pelo que não foram realizadas medições “in situ” nem colheita de amostras para 

análise. Os restantes pontos de água inventariados localizam-se na envolvente imediata ou 

intermédia da área afecta ao projecto. No interior da área em estudo não são observáveis as linhas 

de água cartografadas à escala 1/25 000. A medição do nível freático foi dificultada pelo facto de 

na sua grande maioria, as captações de água serem utilizadas diariamente para rega dos campos. 

No entanto, pelas medições obtidas, o nível freático pôde aqui ser avaliado, admitindo-se um valor 

da ordem dos 3.5 m de profundidade. 

No Quadro III.9 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de parâmetros físico-
químicos dos 17 pontos de água inventariados. 

Quadro III.9 - Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. 

Nº PA Tipologia T (ºC) pH 
(Sorensen) 

Condutividade 

(µS/cm) 

1 Furo vertical 21.5 5.88 281 

2 Furo vertical 26.1 6.48 301 

3 Poço 21.0 4.76 164 

4 Nascente 30.2 6.43 158 

5 Furo vertical 22.2 5.97 192 

6 Nascente 27.6 6.25 116 

7 Poço 18.8 5.53 171 

8 Poço 22.7 5.50 240 

9 Poço 21.7 5.47 318 

10 Poço 20.7 5.61 464 

11 Poço 23.8 6.34 85 

12 Furo vertical 19.4 5.13 180 

13 Poço 20.1 5.60 93 

14 Poço 19.7 4.81 116 

15 Nascente 25.2 5.12 111 

16 Poço 22.9 5.91 266 

17 Poço 20.7 5.13 159 

Conforme se pode depreender da análise do Quadro III.9, as águas apresentam valores de pH 

com alguma variabilidade e com um carácter de tendência ácida. Os valores obtidos podem ser 

considerados normais para águas suportadas por aquíferos instalados em terrenos sedimentares 

desta natureza. 

Os valores obtidos para a condutividade são, genericamente, caracterizadores de águas 
inseridas neste contexto geológico em que predominam rochas sedimentares incoerentes. No 

entanto, não pode deixar de ser referido que os valores pontualmente elevados para este 

parâmetro podem dever-se à presença de materiais em solução na água, cuja origem pode ser 
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imputada às actividades de origem antrópica que se desenvolvem à superfície, nomeadamente a 

agricultura e a existência de fossas sépticas visto ainda não estar instalado na área o sistema de 

saneamento. 

Com o intuito de caracterizar as águas da região, do ponto de visto hidrogeoquímico, foram 
recolhidas 4 amostras para realização de análises laboratoriais, cujos resultados permitiram 

caracterizar o quimismo das águas subterrâneas (ver Anexo I - Estudo Hidrogeológico). Da análise 

dos diagramas hidroquímicos de Piper e Stiff verifica-se que as águas analisadas, não apresentam 

variações significativas. No que se refere à presença de aniões, manifestam essencialmente um 

quimismo bicarbonatado que, pontualmente, se pode manifestar de tendência cloretada. No que 

diz respeito à presença de catiões, de um modo geral, as amostras apresentam carácter sódico, 

pontualmente cálcico. 

III.5.1.4. Vulnerabilidade à poluição e focos de poluição 

Na caracterização da situação de referência, relativamente à execução deste projecto, 

nomeadamente na análise dos recursos hídricos, torna-se importante abordar dois parâmetros 
fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição. 

A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente 

possa afectar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a 

consideração sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o 

ambiente e para a saúde pública, relacionados com a execução do projecto ou com um 

acontecimento eventualmente externo. 

As situações de risco ambiental que existem actualmente, directamente relacionadas com a 
existência de potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da 

área de estudo, resumem-se, em parte, à presença de actividade agrícola e pecuária bem 

desenvolvida. Associado à área habitacional teremos, ainda, a existência de fossas sépticas, visto 

ainda não existir sistema de saneamento implementado no local. Ainda na envolvente da área é 

possível encontrar uma rede de vias de acesso, quer para os campos de cultivo (estas sem 

pavimento), quer entre as localidades circundantes. Relativamente ao projecto em causa, poder-

se-á considerar a possibilidade de constituir um potencial foco poluidor para os recursos hídricos do 

local, na medida em que, a ampliação da pista e o normal funcionamento do Aeródromo poderão 

acarretar situações e impactes com algum significado. Deste modo, os pontos de água 

inventariados poderão servir como pontos testemunho das características actuais das águas 

ocorrentes localmente. 

Pela aplicação da metodologia DRASTIC (ver Anexo I dos Anexos Técnicos) podemos concluir 
que os aquíferos localizados na formação sedimentar da área em estudo, bem como os da sua 

envolvente mais próxima, apresentam um índice de vulnerabilidade à poluição que deve ser 

classificado como considerável. 

III.6. PATRIMÓNIO NATURAL 

A metodologia utilizada para a realização deste descritor, assentou em várias fases. Numa 

primeira fase, analisaram-se os dados do projecto em si, para melhor compreender as suas 

implicações. 
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Posteriormente, foi feito o reconhecimento de campo cujas saídas ocorreram entre Junho e 

Julho. A visita ao terreno é um procedimento fulcral para a verificação da ocorrência ou não de 

valores naturais, e quais as implicações que o projecto irá ter na sua existência. Desta forma 

procedeu-se à recolha de elementos que nos permitiram depois complementar esta caracterização. 

Para além disso, recorreu-se à bibliografia especializada de forma a obter uma descrição a mais 

rigorosa possível, uma vez que o tempo disponível para o estudo destes descritores não é 

suficiente. 

Flora, vegetação e Habitats 

A metodologia de análise deste descritor inclui, para além da pesquisa bibliográfica, trabalhos 

de campo e recolhas de vegetação com posterior identificação. Foram identificadas as unidades de 

vegetação presentes, bem como as espécies predominantes. 

Procedeu-se a uma caracterização da área global de intervenção em termos de habitats e 
respectiva importância, no âmbito da Directiva “Habitats” (transposta pelo Decreto-Lei nº140/99), 

relativa à Conservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens). São igualmente 

avaliadas as estruturas vegetais de maior relevância quanto ao seu grau de equilíbrio e raridade. 

Fauna 

Neste estudo procedeu-se à caracterização da Fauna na área de estudo, com o objectivo de 
identificar a presença de espécies particularmente vulneráveis aos riscos associados a um 

aeródromo.  

Relativamente à fauna, mantém-se a ressalva feita anteriormente, um estudo pormenorizado 

sobre a riqueza faunística da região, requeria uma investigação de campo mais prolongada no 

tempo, que não é possível efectuar. Nesta situação as referências bibliográficas consultadas para 

os diversos grupos de fauna (aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes) tornam-se mais 

relevantes. 

No caso das aves, realizaram-se transectos de detecção por reconhecimento visual e auditivo. 

Para além disto, foram inquiridas residentes da zona, que forneceram alguma informação 

importante. Consideraram-se ainda espécies de aves que apesar de não terem sido encontradas 

nas saídas de campo, se presumiu a existência, com base nas suas áreas de distribuição natural e 

condições de habitat. As referências blibliográficas mais importantes para este grupo incluem o 

Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (ICNB, 2008), o Guia das Aves de Portugal e da Europa 

(FAPAS, 2002) complementado com a informação disponível no sítio da internet do ICNB, 

nomeadamente a ferramenta Sistema Nacional do Património Natural (SIPNAT). 

No caso dos anfíbios, identificaram-se todas as espécies referenciadas para a área em literatura 
especializada, nomeadamente no Guia dos Anfibios e Répteis de Portugal (FAPAS,2001) 

complementado com a informação disponível no sítio da internet do ICNB, nomeadamente a 

ferramenta Sistema Nacional do Património Natural (SIPNAT) disponível no sítio www.icnb.pt. Para 

além disto, também neste caso se obtiveram informações das populações. 

Os dados referentes aos répteis foram obtidos pelos mesmos métodos dos anfíbios. 

Para os mamíferos foi fundamental a bibliografia existente bem como as informações prestadas 
pelos residentes. As referências bibliográficas principais foram o Guia “Mamíferos de Portugal e da 

Europa” (FAPAS, 1999) complementado com a informação disponível no sítio da internet do ICNB, 
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nomeadamente a ferramenta Sistema Nacional do Património Natural (SIPNAT), do sítio 

www.icnb.pt.  

Relativamente à ictiofauna, consultou-se bibliografia sobre este grupo faunístico. Recolheu-se 
ainda a informação constante na Carta Piscícola Nacional, da responsabilidade da Autoridade 

Florestal Nacional complementada com a informação disponível no sítio da internet do ICNB, 

nomeadamente a ferramenta Sistema Nacional do Património Natural (SIPNAT), do sítio 

www.icnb.pt. 

 

Estatuto de conservação 

Para todas as espécies dos diversos grupos da fauna referenciados, procedeu-se à respectiva 

identificação do estatuto de conservação, segundo os critérios definidos a nível nacional e em 

várias directivas internacionais.  

Desta forma, o estatuto de conservação das espécies a nível nacional, foi o presente no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP)20, cujas categorias são as que a seguir se 
apresentam: 

Extinto (EX) – um taxon considera-se Extinto quando não restam quaisquer dúvidas de que o último 

indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para 

encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), 
realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospecções devem ser feitas durante um período de 
tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão. 

Extinto na Natureza (EW) – um taxon considera-se Extinto na Natureza quando é dados como apenas 

sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua anterior 

área de distribuição. Um taxon está presumivelmente Extinto na Natureza quando falharam todas as tentativas 
exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, 

estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospecções devem ser feitas 
durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão. 

Criticamente em Perigo (CR) – um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores 

evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, 
pelo que se considera como enfrentado um risco de extinção na natureza extremamente elevado. 

Em Perigo (EN) – um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam 

que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentado um 
risco de extinção na natureza muito elevado. 

Vulnerável (VU) – um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam 

que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentado um 
risco de extinção na natureza elevado. 

Quase Ameaçado (NT) - um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos 

critérios, não se qualifica actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável, sendo no 
entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo. 

Pouco Preocupante (LC) – um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos critérios e 

não se qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável ou Quase 
Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria. 

                                                
20 Cabral M.J. (coord.), J. Almeida, P.R. Almeida, T. Dellinger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, A.I. 
Queiroz, L. Rogado & M. Santos-Reis. 2005. Instituto da Conservação da Natureza. Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal. Peixes Dulciaquícolas e Migradores, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Lisboa. 660pp. 
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Informação Insuficiente (DD) – um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não há 

informação adequada para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na sua 

distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar muito estudado e a sua 
biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Não 
constitui por isso uma categoria de ameaça. Classificar um taxon nesta categoria indica que é necessária mais 
informação e que se reconhece que investigação futura poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja 

apropriada. É importante que seja feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser 
muito cauteloso na escolha entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de 
distribuição de um taxon é relativamente circunscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a 
última observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de ameaça. 

Não avaliado (NE) – um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos presentes 

critérios. 

 

As principais convenções internacionais de protecção das espécies selvagens, ratificadas pelo 

nosso país, e para as quais vamos definir a situação de cada espécie, são as que a seguir se 
referem: 

A Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE - transposta para Portugal pelo D.L. 75/91 de 14 de Fevereiro e 

mais tarde através do D.L. 140/99 de 24 Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º49/2005 de 

24 de Fevereiro) reporta-se à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado 
selvagem no território europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável. O seu objectivo é a protecção, gestão 
e controlo dessas espécies, regulamentando a sua exploração. Para isso prevê a criação de Zonas de Protecção 
Especial (ZPEs), para as espécies consideradas prioritárias, ou seja, as listadas no seu Anexo A-I. 

A Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE – transposta pelo já citado Decreto-Lei n.º140/99 de 24 de 

Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º49/2005 de 24 de Fevereiro) tem como objectivo 

principal favorecer a manutenção da biodiversidade através da criação de Zonas Especiais de Conservação 
(ZEC’s) em áreas que contenham habitats e/ou espécies de interesse comunitário. Os Anexos que dizem 

respeito à Fauna são o B-II (que refere as espécies de interesse comunitário cuja conservação requer a 
designação de ZEC’s), o B-IV (que refere espécies de interesse comunitário, que exigem protecção rigorosa) e 

o B-V (que se refere a espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração 
podem ser objecto de medidas de gestão). 

Assinalaram-se ainda as espécies identificadas nos Anexos da Convenção de Berna – Vida Selvagem e os 

Habitats Naturais na Europa (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro), convenção esta também ratificada 
por Portugal: 

Anexo II - espécie estritamente protegida; 

Anexo III - espécie parcialmente protegida, sujeita a regulamentação especial;  

A Convenção de Bona, entrou em vigor em Novembro de 1973, e pretendeu constituir-se como uma 

Convenção Sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem. Desde essa data, o 
número de aderentes a esta Convenção tem crescido consideravelmente e, actualmente, inclui 65 partes de 

cinco regiões geográficas. Portugal aprovou para ratificação a referida Convenção através do Decreto nº 
103/80, de 11 de Outubro. 

A Convenção de Bona tem como objectivo a conservação das espécies migradoras em toda a sua área de 

distribuição, bem como dos respectivos habitats. Para tal as partes poderão: 

1. Adoptar medidas restritivas de protecção das espécies migradoras consideradas em perigo de extinção 

(espécies listadas no Anexo I); 
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2. Elaborar Acordos para a conservação e gestão de espécies migradoras com um estatuto de conservação 

desfavorável ou que beneficiariam consideravelmente com o estabelecimento de protocolos de cooperação 

internacional (espécies listadas no Anexo II); 

3. Desenvolver projectos conjuntos de investigação. 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem 

Ameaçadas de Extinção, também conhecida como Convenção de Washington ou CITES, é um acordo 
internacional ao qual os países aderem voluntariamente, envolvendo actualmente um total de 175 nações. O 

seu objectivo é o de assegurar que o comércio de animais e plantas não ponha em risco a sua sobrevivência no 

estado selvagem. 

A CITES  atribui diferentes graus de protecção a mais de 30 000 espécies de animais e de plantas, inscritas 

em três anexos (I, II e III) consoante o grau de protecção. 

A União Europeia possui regras mais restritivas que as indicadas pela convenção, regendo-se por um 

regulamento que distribui as espécies em quatro anexos A, B, C e D. 

Anexo A - Espécies em perigo de extinção. O Comércio destes espécimes apenas é permitido em condições 

excepcionais. Corresponde, de um modo geral, ao anexo I da Convenção. 

Anexo B - Inclui espécies cujo comércio deve ser controlado, apesar de não se encontrarem em perigo de 

extinção, de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Corresponde, de um 

modo geral, ao anexo II da Convenção. 

Anexo C - Contém espécies protegidas  pelo menos por uma Parte contratante, que solicitou às restantes 

partes o seu apoio para controlar o comércio internacional. Corresponde, de um modo geral, ao anexo III da 

Convenção. 

Anexo D - Inclui espécies que apesar de não possuírem qualquer estatuto de protecção, apresentam um 

volume tal de importações comunitárias que se justifica uma vigilância 

Nota: Consideram-se espécimes, animais e plantas, vivos ou mortos, suas partes, derivados e produtos, 

incluindo produtos que os contêm. 

Por fim, foi ainda feita alusão a diplomas legais sempre que estes se referem a alguma das 

espécies referenciadas para a área. 

III.6.1. Áreas Protegidas e Classificadas 

Para um conhecimento pleno do Património Natural da área e envolvente importa aferir a 
existência de áreas sensíveis, do ponto de vista natural, para posteriormente prever a possibilidade 

de impactes sobre as mesmas decorrentes da execução e funcionamento do projecto em análise. 

Assim na figura seguinte apresentam-se as Áreas Protegidas integradas na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas bem como as áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 (Zonas de 

Protecção Especial e Sítios) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, na sua actual 

redacção. 

Da análise da figura seguinte verifica-se que, o Sítio da Rede Natura 2000 - Cabeção, com o 
código PTCON0029, é a área classificada mais próxima da área do Aeródromo Municipal de Ponte 

de Sor, situando-se a cerca de 1050 metros nos limites mais próximos. 

O Sítio do Cabeção ocupa cerca de 22% do concelho, correspondendo a 39% da área do Sítio. 

De acordo com a Ficha do Sítio, que integra o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, este Sítio 

caracteriza-se por uma planície com ondulações suaves, assente em solos arenosos, onde o 
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coberto vegetal é essencialmente constituído por montados de sobro bem conservados, aos quais 

está associado uma utilização pecuária extensiva. Ocorrem também alguns montados de azinho.  

A área de montado assume um papel relevante para a conservação de Halimium verticillatum, 
um endemismo exclusivamente português, favorecendo igualmente a presença do rato de Cabrera 

(Microtus cabrerae). 

Destaca-se ainda a presença de charcos temporários mediterrânicos (3170*) e de urzais-tojais 

higrófilos e termófilos de Erica ciliaris (4020*), neste caso com a presença adicional de Erica 

erigena. 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pelo ICNB (www.icnb.pt) 

Figura III.38 – Áreas Protegidas e Classificadas na envolvente à área em estudo 

A recortar a paisagem, observem-se áreas de vales aplanados, onde se identificam bosques 
ripícolas, sobretudo salgueirais (92A0). 

Verificou-se ainda a existência de IBAs (do inglês Important Bird Areas), na área do projecto ou 

envolvente. As Áreas Importantes para Aves, ou IBAs, são sítios com significado internacional para 

a conservação das aves à escala global. São identificadas através da aplicação de critérios 

científicos internacionais e constituem a rede de sítios fundamentais para a conservação de todas 

as aves com estatuto de conservação desfavorável. A Área Importante para as Aves mais próxima 

corresponde ao Sítio do Cabeção representado na figura anterior. 
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Relativamente à existência de áreas abrangidas por designações de conse

supranacional, como áreas de Reserva da Biosfera, 

UNESCO, Reservas Biogenéticas, Áreas classificadas ao abrigo da Convenção de Ramsar

do Conselho Executivo da UNESCO, relativo a geossítios e geoparques, não se identi

nenhuma destas classificações na região do Alto Alentejo, onde a área de intervenção se insere.

III.6.2. Flora e vegetação 

III.6.2.1. Enquadramento biogeográfico

A biogeografia é um ramo da geografia que tem por objecto a distribuição dos seres vivos na 
Terra. Os trabalhos desenvolvidos por Costa, J. C. 

biogeográfica para Portugal Continental apresentando as unidades biogeográficas reconhecidas.

O território continental português distribui

Holártico: Região Eurosiberiana e Região Mediterrânica. Apresenta

enquadramento biogeográfica da região em estudo, de acordo com os autores referidos.

Fonte: INAG (1999). Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo. Volume III

Figura III

B REGIÃO MEDITERRÂNICA 

 SUB-REGIÃO MEDITERRÂNIA OCIDENTAL

  SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂ

   IV PROVÍNCIA GADITANO

    4B SECTOR RIBATAGANO

     

A Região Mediterrânica caracterizam

no Verão, pelo menos dois meses onde P<2T, como facilmente se observa no gráfico ombrotérmico 

apresentado (ver Figura III.5), podendo no entanto haver excesso de água noutras estações . 
Nesta Região observam-se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, 

coriáceas e persistentes como sejam

aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (

sylvestris), a alfarrobeira (Ceratonia siliqua

enquadrando-se o país na Sub-Região Mediterrânica Ocidental

em três Superprovíncias. Portugal integra 

enquadrando-se a área em estudo na 

dominantes na Superprovíncia Mediterrânica Ibero
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Relativamente à existência de áreas abrangidas por designações de conservação de carácter 

, como áreas de Reserva da Biosfera, Património Mundial, Cultural e Natural da 

Áreas classificadas ao abrigo da Convenção de Ramsar

do Conselho Executivo da UNESCO, relativo a geossítios e geoparques, não se identi

nenhuma destas classificações na região do Alto Alentejo, onde a área de intervenção se insere.

Enquadramento biogeográfico 

A biogeografia é um ramo da geografia que tem por objecto a distribuição dos seres vivos na 
alhos desenvolvidos por Costa, J. C. et al. (1998) propõem uma tipologia 

biogeográfica para Portugal Continental apresentando as unidades biogeográficas reconhecidas.

O território continental português distribui-se por duas Regiões biogeográficas do Reino 

Holártico: Região Eurosiberiana e Região Mediterrânica. Apresenta-se de seguida a síntese do 

enquadramento biogeográfica da região em estudo, de acordo com os autores referidos.

  Área de Intervenção – localização aproximada

Fonte: INAG (1999). Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo. Volume III 

III.39 – Unidades biogeográficas  

REGIÃO MEDITERRÂNIA OCIDENTAL 

SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA 

IV PROVÍNCIA GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE 

4B SECTOR RIBATAGANO-SADENSE 

4B1 SUPERDISTRITO RIBATAGANO 

caracterizam-se por possuir um clima em que escasseiam as chuvas 

no Verão, pelo menos dois meses onde P<2T, como facilmente se observa no gráfico ombrotérmico 

), podendo no entanto haver excesso de água noutras estações . 
se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, 

como sejam diferentes Quercus spp (azinheira, carrasco e sobreiro), a 

), o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea

Ceratonia siliqua), entre outras. Esta Região engloba duas sub

Região Mediterrânica Ocidental, que por sua vez de subdivide 

. Portugal integra a Superprovíncia Mediterrânica Ibero

se a área em estudo na Província Gaditano-Onubo-Algarviense

Mediterrânica Ibero-Atlântica são derivados de substratos siliciosos, 
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surgindo em alguns locais calcários, dolomíticos e areníticos do Mezozóico. A vegetação existente 

alberga uma flora antiga rica em endemismos. 

A área em estudo enquadra-se no Sector Ribatagano-Sadense que é um território 
maioritariamente termomediterrânico sub-húmido, de fisiografia geralmente plana, constituído por 

areias e arenitos plistocénicos e miocénicos das bacias do Tejo e Sado. Entre os vários endemismos 

deste sector referem-se a Armeria rouyana, a Armeria pinifolia, Juniperus navicularis, entre outros. 

Espécies como a Euphorbia transtagana, Serratula monardii e Narcissus fernandesii têm a maior 

area de distribuição nesta unidade. 

A vegetação dominante é constituída por sobreirais (Oleo-Quercetum suberis e Asparago 

aphylli- Quercetum suberis), murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), matagais de 

carvalhiça (Erico-Quercetum lusitanicae) e pelo mato psamofilico endémico deste sector Thymo 

capitellati-Stauracanthetum genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero-australis é comum nas 

linhas de água.  

O Superdistrito Ribatagano inclui as lezírias do Tejo e Sorraia, onde predominam os solos 
aluvionares, ocorrendo ainda areias podzolizadas e arenitos. O tojo Ulex airensis é uma das plantas 

que melhor caracteriza o território, apesar de ter uma distribuição mais ampla. O Halimium 

verticillatum tem aqui o seu óptimo biogeográfico. Nas areias mal drenadas e muito húmidas da 

bacia da Ribeira de Sor, aparece um urzal higrófilo endémico desta área: Drosero intermediae- 

Ericetum ciliaris. A sequência das comunidades potenciais desde o leito até à vegetação terrestre é 

normalmente a seguinte: o salgueiral arbóreo Populo nigrae-Salicetum neotrichae; o ulmal Aro 

italici-Ulmetum minoris nos solos mais argilosos e o freixial Ficario-Faruxinetum angustifoliae. Uma 

das etapas regressivas dos bosques ripícolas que aparece em alguns locais é o silvado do Lonicero 

hispanicae-Rubetum ulmifoliae. 

III.6.2.2. Área de Intervenção e envolvente 

O Aeródromo em causa, é uma infra-estrutura existente para a qual se pretende efectuar uma 

ampliação. Está localizado a cerca de 1200 m da margem direita da Ribeira de Sor, situado no 

concelho de Ponte de Sor. A bacia hidrográfica da Ribeira de Sor é uma das maiores sub-bacias 

principais do Rio Sorraia, afluente da margem esquerda do Rio Tejo. 

A vegetação da área envolvente à implantação do projecto encontra-se substancialmente 
alterada em relação às estruturas originais da vegetação, uma vez que nas áreas agora afectadas 

predominavam os usos agrícolas e explorações florestais (áreas florestadas com eucaliptos, 

plantações de sobreiros, etc). 
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Figura III.40 – Aspecto da área de olival existente no limite SW da área de intervenção 

 

Pertencendo esta zona aos domínios originais do sobreiro (Quercus suber), a intervenção 

humana modificou a sua distribuição, sendo no entanto bastante comum a existência de montados 

de sobro e azinho que substituíram os sobreirais e azinhais primitivos. De realçar, que neste caso 

foram introduzidas espécies lenhosas não autóctones, apresentando a área núcleos bem 
desenvolvidos de Eucalipto (Eucalyptus globulus).  

 

 

Figura III.41 – Aspecto da área de eucaliptal existente no limite NW da área de intervenção 

 

O corredor ripícola formado pela Ribeira de Marvila, visível na Figura III.42, apesar de algo 

degradado, possui ainda uma expressão significativa, havendo uma clara dominância do salgueiral 

de fácies mais arbustivo (Salix atrocinerea e Salix salviflora). A vegetação desenvolve-se sobre o 

leito, quase seco da ribeira, criando um bosque denso onde, para além dos salgueiros já referidos, 

surgem sobreiros (Quercus suber), eucaliptos (Eucaliptus globulus) e matos dominados por silvas 
(Rubus ulmifolius), representando uma etapa regressiva da comunidade ripícola. Aqui também são 

visíveis estevas (Cistus ladanifer) e vegetação herbácea típica de solos mais frescos como hortelã 

(Mentha sp.). 
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Figura III.42 – Aspecto do corredor ripícola formado sobre a Ribeira de Marvila onde se destacam 
os salgueiros  

 

III.6.2.3. Elenco florístico 

Como resultado das saídas de campo efectuadas à área de implantação do projecto, elaborou-se 

o seguinte elenco florístico, identificando o tipo de biótopo onde se encontraram as diversas 

espécies, constatando-se que na envolvente à área de estudo se encontram pelo menos os taxa 

referidos.  

Destacamos a presença de sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus rotundifolia), 
espécie cuja protecção está definida por lei, coexistindo em formações de montado de sobro e 

azinho. 

Para além destas, não foi identificada nenhuma outra espécie protegida na área de influência do 

projecto. O curto espaço de tempo disponibilizado para a realização do estudo pode ter conduzido a 

uma inventariação incompleta. 

Quadro III.10- Elenco Florístico 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM BIÓTOPO 

Quercus suber L. Sobreiro A/B/C/D 

Quercus rotundifolia Lam. Azinheira A 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto A/C 

Pinus pinaster Ait. Pinheiro-bravo A 

Pinus pinea L. Pinheiro Manso A 

Olea europaea L. Oliveira B 

Platanus sp.  Plátano D 

Salix atrocinerea Brot. Salgueiro-preto C 

Salix salviifolia Brot. Borrazeira-branca C 

Acacia dealbata Link. Mimosa D 

Rubus ulmifolius Schott. Silva A/B 

Cistus ladanifer L. Esteva A/C 

Dapne gnidium L. Trovisco C 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM BIÓTOPO 

Ulex airensis M. D. Espírito-Santo & al. Tojo  A 

Lavandula pedunculata Cav. Rosmaninho-maior A 

Halimium sp. Sargaço A 

Brisa media L. Bole-bole A/B/C/D 

Mentha sp. Hortelã C 

Biótopos: A – Áreas florestais; B- Áreas agrícolas e C- Formações ripícolas e D – Bordaduras dos caminhos e 

áreas agrícolas 

III.6.3. Habitats Naturais e Semi-naturais 

A análise dos habitats existentes revela-se muito importante pois vai auxiliar na determinação 
da ocorrência ou não de algumas espécies cuja detecção é mais difícil. O tipo de habitats 

condicionam directamente as ocorrências da fauna na medida em que respondem às diferentes 

necessidades das várias espécies, quer seja alimentação ou refúgio. 

Apesar de não existir nenhum habitat classificado na zona, existem alguns que são susceptíveis 

de classificação ao abrigo do Decreto-lei nº140/99 de 24 de Abril na redacção dada pelo Decreto-lei 

n.º49/2005 de 24 de Fevereiro. 

Para a área envolvente à de implementação do projecto, foram definidos 6 habitats principais, 
tendo por base simples critérios de utilização humana e estrutura geral da vegetação: 

Áreas agrícolas de regadio – incluem áreas utilizadas para instalação de culturas agrícolas 

irrigadas de cultura intensiva; 

Áreas agrícolas com culturas permanentes – áreas de olival dominadas no sub-coberto por 
formações herbáceas usadas principalmente para alimentação do gado bovino. 

Povoamento misto de sobreiros, azinheiras e pinheiros – áreas florestais onde podemos 

encontrar sobreiros (Quercus suber), azinheiras (Quercus rotundifolia) e pinheiros (Pinus pinaster e 

Pinus pinea) em povoamentos mistos com matos pouco densos dominados por estevas (Cistus 

ladanifer).  

Montados de Sobro e Azinho – áreas de pastagens naturais perenes sob coberto variável, 
pouco denso, de sobreiros (Quercus suber) ou/ e azinheiras (Quercus rotundifolia), associado a um 

sistema de pastorícia extensiva por ovinos e por vezes incluindo parcialmente sistemas de 

agricultura arvense extensiva em rotações longas. Características próprias do habitat classificado 

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene. 

Floresta ripícola – constitui o habitat principal associado às linhas de água, e caracteriza-se 

pela presença de espécies arbóreas como salgueiros (Salix atrocinerea e Salix salvifolia) que aqui 

apresentavam um porte arbustivo. Características que o enquadram no habitat classificado 92A0 

mais propriamente no sub-tipo 92A0pt5 - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. 

Australis. 

Cursos de água – constituem meios de suporte para a ictiofauna e fauna aquática de 
invertebrados. Aqui destacamos a Ribeira de Marvila, que apesar do caudal diminuto constitui um 

ecossistema relevante evidenciado pela densidade das comunidades vegetais presentes. A 

qualidade do meio vai reflectir-se na diversidade de fauna existente. 
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Plantações de Eucalipto – plantações de eucalipto (Eucalyptus sp.) de elevada densidade, 

que ocorrem no limite Oeste e Norte da área de intervenção, bem como em algumas parcelas na 

envolvente próxima. 

III.6.4. Fauna 

Neste estudo, procedeu-se à caracterização da fauna na área de estudo com o objectivo de 

identificar a presença de espécies particularmente vulneráveis aos riscos associados à ampliação do 

aeródromo Municipal de Ponte de Sor. 

A área de implementação desta infra-estrutura situa-se num meio rural, na proximidade da 
população de Tramaga, numa área de fácil acesso marginal à EN2. 

Neste local é possível observar diferentes tipos de formações vegetais: campos agrícolas, 

pomares, sebes vivas que dividem os campos, vegetação ripícola que acompanha as linhas de água 

e povoamentos florestais de sobreiro e azinheira e pinheiros-mansos e ainda áreas de monocultura 

de eucalipto. Nas linhas de água mais próximas o estrato arbustivo encontra-se muito 

desenvolvido, sendo que as espécies ripícolas presentes, nomeadamente salgueiros, possuem 

também um porte arbustivo. É ainda notória a presença de herbáceas. 

As características de inacessibilidade do leito da Ribeira de Marvila, em parte do seu troço, 
devido à grande densidade vegetal, representam potencialidades do ponto de vista da fauna, pois 

os habitats existentes mantêm-se mais protegidos.  

A caracterização das comunidades animais presentes na área em estudo foi realizada com base 

nas saídas de campo e em dados bibliográficos. É de salientar a quase não existência de estudos 

específicos sobre esta temática que tenham incidido particularmente sobre esta região. Com efeito, 

foi elaborada uma lista de espécies (mamíferos, repteis, anfíbios, aves e peixes) referenciadas nos 

estudos existentes.  

De realçar que, entre estas espécies, existem algumas cujo habitat de distribuição engloba a 
área do projecto não estando, no entanto, confirmada a sua presença. Por outro lado é possível 

que outras espécies cuja presença não foi referenciada possam existir.  

III.6.4.1. Aves 

Neste estudo foram identificadas referências a 67 espécies de aves com potencial de ocorrência 
na envolvente à área de implementação do Aeródromo de Ponte de Sor. Na tabela seguinte, são 

identificadas as espécies pelo seu nome científico, pelo seu nome vulgar bem como o estatuto de 

conservação proposto pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, nomeadamente as várias 

categorias já anteriormente referidas. Como base bibliográfica refira-se o Atlas das Aves 

Nidificantes em Portugal21 e o Guia das Aves de Portugal e da Europa22. 

Teve-se em consideração, na elaboração desta lista de avifauna, os habitats existentes tanto no 

local de implementação do Projecto como na envolvente. 

Dentro dos habitats identificados, destacamos as áreas agrícolas, pela sua importância para 

muitas aves granívoras, que aqui encontram sementes, bem como o refúgio nas orlas e sebes. Por 

                                                
21 Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar. Assírio e Alvim. Lisboa 
22 Bruun, B.;Delin, H.; Svensson, L.; Singer, A. & Zetterstrom, D.(2002).Aves de Portugal e Europa. FAPAS – Fundo para a 
Protecção dos Animais Selvagens, Câmara Municipal do Porto. Porto 
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outro lado, os habitats ribeirinhos distinguem-se também por proporcionarem uma importante 

fonte de alimentação e nidificação para várias espécies de passeriformes. 

Das espécies referenciadas para o local destacam-se três pelo seu estatuto de ameaça: o 
chasco-ruivo (Oenathe hispânica), taralhão-cinzento (Muscicapa striata) e o picanço-barreteiro 

(Lanius senator), todas classificadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal como Quase 

Ameaçado (NT). 

O chasco-ruivo (Oenathe hispânica) é uma espécie passeriforme cuja área de distribuição 

coincide com as áreas mais secas e de temperaturas elevadas no Verão, desde que relativamente 

desarborizadas. Ocupa uma grande diversidade de habitats abertos ou semi-abertos como terrenos 

lavrados, pousios ou pastagens pobres, dunas, aceiros, plantações jovens, matos dispersos, vinhas 

e olivais. 

O taralhão-cinzento (Muscicapa striata) também constitui uma espécie autóctone do grupo dos 
passeriformes, com nidificação regular sobretudo no Ribatejo e Alto Alentejo. Entre os habitats em 

que foi referenciada a sua presença destacam-se os montados de sobro e azinho, parques urbanos 

eucaliptais e pinhais. 

Por fim, o picanço-barreteiro (Lanius senator) também integra o grupo dos passeriformes com 

nidificação regular em Portugal. Surge com abundância a Sul do Rio Tejo preferindo habitats 

arborizados pouco densos, com presença de terrenos agrícolas e bosquetes, ocorrendo 

preferencialmente em montados, pomares e olivais. 
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Quadro III.11 – Espécies de avifauna referenciadas para a área do projecto 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

CONVENÇÃO DE 
BERNA CONVENÇÃO DE BONA 

DIRECTIVA AVES/ 

HABITATS  
CITES OUTRA LEGISLAÇÃO 

Ardea cinerea  Garça-real LC III - - - - 

Cicconia cicconia  Cegonha-branca LC II II A-I - - 

Buteo buteo  Águia-de-asa-redonda LC II II A-I II A - 

Milvus migrans  Milhafre-preto LC II II A-I II A - 

Alectoris rufa  Perdiz-comum LC III - D - 1 

Cotornix cotornix  Codorniz LC III II D - 1 

Charadrius dubius  Borrelho-pequeno-de-coleira LC II II - - - 

Streptopelia turtur  Rola-comum LC III - D A - 

Streptopelia decaocto  Rola-turca LC III - - - - 

Cuculus canorus  Cuco LC III - - - - 

Columba palumbus  Pombo-torcaz LC - - D - 1 

Columba livia  Pombo-das-rochas DD III - D A 1 

Strix aluco  Coruja-do-mato LC II - - II A - 

Apus apus  Andorinhão-preto LC III - - - - 

Alcedo atthis  Guarda-rios-comum LC II - A-I - - 

Merops apiaster  Abelharuco LC II II - - - 

Upupa epops  Poupa LC II - A-I - - 

Jinx torquilla Torcicolo DD II - - - - 

Picus viridis  Peto-verde LC II - - - - 

Dendrocopus major  Pica-pau-malhado-grande LC II - - - - 

Dendrocopus minor  Pica-pau-malhado-pequeno LC II - - - - 

Calandrella brachydactyla  Calhandrinha-galucha LC II - A-I - - 

Galerida cristata  Cotovia-de-poupa LC III - - - - 

Lullula arborea  Cotovia-pequena LC III - A-I - - 

Riparia riparia  Andorinha-das-barreiras LC II - - - - 

Hirundo rustica  Andorinha-das-chaminés LC II - - - - 

Hirundo daurica  Andorinha-dáurica LC II - - - - 

Delichon urbica  Andorinha-dos-beirais LC II - - - - 

Motacilla cinerea  Alvéola-cinzenta LC II - - - - 
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ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

CONVENÇÃO DE 
BERNA CONVENÇÃO DE BONA 

DIRECTIVA AVES/ 

HABITATS  
CITES OUTRA LEGISLAÇÃO 

Motacilla alba  Alvéola-branca LC II - - - - 

Phoenicurus phoenicurus  Rabirruivo-de-testa-branca LC II II - - - 

Saxicola torquatus  Cartaxo comum LC II II - - - 

Oenanthe hispânica  Chasco-ruivo VU II II - - - 

Sturnus unicolor  Estorninho-preto LC II - - - - 

Garrulus glandarius  Gaio-comum LC III - D - 1 

Corvus corone  Gralha-preta LC - - D - 1 

Troglodytes troglodytes  Carriça LC II - - - - 

Cettia cetti  Rouxinol-bravo LC II II - - - 

Cisticola juncidis  Fuínha dos-juncos LC II II - - - 

Hippolais polyglotta  Felosa-poliglota LC II II - - - 

Sylvia atricapilla  Toutinegra-de-barrete LC II II - - - 

Sylvia undata  Felosa-do-mato LC II - - - - 

Sylvia melanocephala  Toutinegra-dos-valados LC II II - - - 

Sylvia communis Papa-amoras-comum LC II II - - - 

Phylloscopus ibericus  Felosinha-ibérica LC II II - - - 

Muscicapa striata  Taralhão-cinzento NT II II - - - 

Aegithalos caudatus  Chapim-rabilongo LC III - - - - 

Parus cristata  Chapim-de-poupa LC II - - - - 

Erithacus rubecula  Pisco-de-peito-ruivo LC II II - - - 

Luscinia megarhynchos  Rouxinol LC II II - - - 

Turdus merula  Melro-preto LC III II D - 1 

Turdus viscivorus  tordeia LC III - D - 1 

Parus caeruleus  Chapim-azul LC II - - - - 

Parus major  Chapim-real LC II - - - - 

Sitta europaea  Trepadeira-azul LC II - - - - 

Certhia brachydactyla  Trepadeira-do-sul LC II - - - - 

Lanius meridionalis  Picanço-real LC II - - - - 

Lanius senator  Picanço-barreteiro NT II - - - - 

Passer domesticus  Pardal LC - - - - - 
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ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

CONVENÇÃO DE 
BERNA CONVENÇÃO DE BONA 

DIRECTIVA AVES/ 

HABITATS  
CITES OUTRA LEGISLAÇÃO 

Petronia petronia  Pardal-francês LC II - - - - 

Fringilla coelebs  Tentilhão LC III - - - - 

Serinus serinus  Milheirinha LC II - - - - 

Carduelis chloris  Verdilhão LC II - - - - 

Carduelis carduelis  Pintassilgo LC II - - - - 

Carduelis cannabina  Pintarroxo LC II - - - - 

Emberiza cirlus  Escrevedeira-de-garganta-amarela LC II - - - - 

Emberiza calandra  Trigueirão LC III - - - - 

1 - Legislação Cinegética: Lei n.º173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei n.º202/2004, de 18 de Agosto – Regulamenta a lei da caça 
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III.6.4.2. Mamíferos 

Tendo por base alguns estudos de âmbito regional, e considerando os habitats descritos, 

elaborou-se a seguinte listagem de mamofauna potencialmente ocorrente na área envolvente ao 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.  

A lontra (Lutra lutra) é outra espécie interessante, e que depende directamente dos meios 
aquáticos para subsistir. Tendo o estatuto de conservação “NT - Pouco preocupante”, possui 

preferências por habitats com vegetação ripícola bem estruturada que lhe possibilitem bons locais 

de refúgio, sendo muito sensível às perturbações originadas pela presença humana o que a torna 

susceptível às alterações de habitat. Está referenciada a sua presença ao longo da Ribeira de Sor. 

A única espécie com estatuto de ameaça é o coelho-bravo (NT- Quase ameaçado), resultado da 

mortalidade causada por doenças como a mixomatose e doença hemorrágica viral e ainda por 

gestão cinegética desadequada. O habitat preferencial da espécie são áreas mistas, do tipo 
mosaico, com abrigos formados por bosques e matos e áreas abertas como pastagens naturais ou 

artificias e terrenos agrícolas. 

Quadro III.12 – Lista das principais espécies de mamíferos referenciadas 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO 
VERMELHO 

VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA CITES OUTRA 

LEGISLAÇÃO 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC - III - - - 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC - III - - - 

Suncus etruscus Musaranho-de-dentes-brancos-anão LC - III - - - 

Talpa occidentalis Toupeira-comum LC - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC B-IV III  II   

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC B-IV II II - - 

Vulpes vulpes Raposa LC - - - D 1 

Mustela nivalis Doninha LC - III - - - 

Martes foina Fuinha LC - III  - - - 

Meles meles Texugo LC - III  - - - 

Lutra lutra Lontra LC B-II, B-IV II - I-A - 

Genetta genetta Geneta LC B-V III - - - 

Sus scrofa Javali LC - - - - 1 

Arvicola sapidus Rata-de-água LC - - - - - 

Microtus duodecimcostatus Rato-dos-prados-mediterrânico LC   - - - 

Apodemus sylvaticus Rato-dos-bosques LC - - - - - 

Rattus norvegicus Ratazana-castanha NA - - - - 2 

Mus domesticus Ratinho-caseiro LC - - - - - 

Eliomys quercinus Leirão-dos-pomares DD - III - - - 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT - - - - 1 

1 - Legislação Cinegética: Lei n.º173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei n.º202/2004, de 18 de Agosto – Regulamenta a lei da caça 

2 - Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro – Regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna (Anexos I e III) 
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III.6.4.3. Anfíbios 

As linhas de água e suas proximidades constituem o habitat preferencial deste grupo faunístico. 

Tal como outros grupos com estreita dependência da água, estão também mais susceptíveis às 

alterações que possam surgir nos habitats ribeirinhos.  

De acordo com os dados bibliográficos recolhidos, elaborou-se o Quadro III.13, que a seguir se 
apresenta. Na sua elaboração, tivemos em conta as áreas de distribuição das diversas espécies em 

função das características de habitat existentes. 

Quadro III.13 – Espécies de anfíbios referenciados para a área do projecto 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA 

CITES OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC B-IV III  - - - 

Pelodytes punctatus Sapinho-de-verrugas-verdes NE - - - - - 

Bufo calamita Sapo corredor LC B-IV - - - - 

Bufo bufo Sapo-comum LC B-IV - - - - 

Hyla arborea Rela-comum LC B-IV - - - - 

Hyla meridionalis Rela-meridional LC B-IV - - - - 

Rana perezi Rã-verde LC B-V - - - - 

III.6.4.4. Répteis 

Este grupo faunístico, contrariamente ao anterior, não está tão dependente da água, pelo que 

as suas áreas de distribuição compreendem maioritariamente bosques abertos, zonas de matos e 

áreas agrícolas. O conjunto das espécies referenciadas para esta região encontra-se no Quadro 

III.14. 

Quadro III.14 – Espécies de répteis referenciados para a área de estudo 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA CITES 

OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Mauremys leprosa Cágado-comum LC B-II, B-IV II - - - 

Lacerda lepida Sardão LC - II - - - 

Podarcis hispânica Sardanisca LC B-IV III - - - 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato-comum LC - III - - - 

Psammodromus hispanicus Lagartixa-do-mato-ibérica NT - III - - - 

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-tridáctila LC - III - - - 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC - III - - - 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada LC - III - - - 

Natrix maura Cobra-de-água LC - III - - - 
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III.6.4.5. Peixes 

A vegetação aquática tem uma influência primordial na vida dos peixes, isto porque proporciona 

alimento e dá abrigo a inúmeras espécies que vivem naquele meio aquático.  

Na envolvente próxima, apenas a Ribeira de Sor apresenta características que possibilitem a 
ocorrência de ictiofauna. De facto a Ribeira de Marvila, adjacente à área em estudo, encontra-se 

praticamente seca, no período estival. 

De acordo com análise efectuada no descritor Recursos Hídricos Superficiais – mais 

propriamente no ponto referente à qualidade da água, verificou-se que a Ribeira de Sor apresenta 

alguns problemas no que a este aspecto diz respeito. 

Esta degradação deve-se, em grande parte, aos usos desenvolvidos na sua bacia de drenagem 
que interferem directamente com o ecossistema aquático. As intervenções em terrenos da própria 

bacia hidrográfica, provocam, em muitos casos, graves distúrbios na vida dos cursos de água. 

Como casos mais visíveis, temos o assoreamento do próprio leito e margens, as inundações dos 

terrenos marginais, o arrastamento de diferentes materiais como por exemplo lenhas, a turvação 

das águas, a destruição de locais de desova e abrigo, a destruição de açudes reguladores de caudal 

nas épocas de estio e a desarborização das margens. 

O maior factor de perturbação dos rios e ribeiros é a intervenção humana quer seja através da 
construção de diques, barragens ou açudes, as captações de água para rega e consumo humano, a 

extracção de inertes ou a desflorestação das margens ou encostas da bacia hidrográfica. 

Para o conhecimento das espécies presentes nas linhas de água mais próximas, consultou-se a 

Carta Piscícola Nacional, onde se obtiveram dados sobre a Ribeira de Sor, Consideram-se apenas 

as referências de capturas de espécies na última década, por considerarmos que se aproximam 

mais da situação real. Da análise dos dados existentes, verifica-se uma dominância de espécies 

exóticas, factor de perturbação e concorrência para as espécies autóctones. Estes dados foram 

complementados com os dados existentes no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, nomeadamente 

a cartografia dos valores naturais no Sítio do Cabeção. 

No Quadro III.15 resumem-se as espécies referenciadas para a Ribeira de Sor nos últimos 10 
anos bem como as espécies referenciadas para a Ribeira de Sor pelo Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000.  

De destacar a presença de espécies ameaçadas como as espécies de lampreia (Lampetra spp.) 

com estatuto de “Criticamente em Perigo”, Escalo-do-sul (Squalius pyrenaicus), com o estatuto de 

conservação “Em perigo” e o Bordalo (Squalius alburnoides) com o estatuto “Vulnerável”. 

Quadro III.15 – Lista das espécies da ictiofauna referidas para o Rio Sor 

ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA CITES 

OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Barbus bocagei Barbo LC B-V III - - 3 

Chondrostoma polylepis Boga LC B-II III - - 3 

Squalius pyrenaicus Escalo-do-sul EN - III   3 

Squalius alburnoides Bordalo VU B-II III   3 

Lampetra spp. Lampreia CR B-II III   3 
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ESPÉCIE NOME VULGAR 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

LIVRO 

VERMELHO 
VERTEBRADOS 

PORTUGAL 

INSTRUMENTOS LEGAIS 

DIRECTIVA 
AVES/ 

HABITATS 

CONVENÇÃO 
DE BERNA 

CONVENÇÃO 
DE BONA 

CITES OUTRA 
LEGISLAÇÃO 

Gobio gobio Gobio NA - - - - 2 e 3 

Corbitis paludica Verdemã-comum LC B-II III   3 

Gambuzia holbrooki Gambúzia NA - - - - 2 e 3 

Ameiurus melas  Peixe-gato-negro NA - - - - 2 e 3 

Lepomis gibbosus Perca-sol NA - - - - 2 e 3 

Cyprinus carpio Carpa NA - - - - 2 e 3 

Micropterus salmoides Achigã NA - - - - 2 e 3 

1 - Legislação Cinegética: Lei n.º173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei n.º202/2004, de 18 de Agosto – Regulamenta a lei da caça 

2 - Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro – Regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna (Anexos I e III) 

3 – Lei da Pesca em águas interiores 

III.7. PAISAGEM 

Ponte de Sor, conforme referido anteriormente, pertence à região do Alentejo e à sub-região do 

Alto-Alentejo.  

A paisagem Alentejana é modelada pela forma extensiva de exploração do solo, com um variado 
mosaico de searas, montados, carvalhais, olivais, pinhais, eucaliptais, vinhas, hortas e pomares, 

matos e matagais, bosques ripícolas, cursos de água e albufeiras. Esta característica paisagem é 

resultado da interacção entre os factores históricos / culturais e os factores regionais 

condicionantes (clima e solos). 

Em Ponte de Sor a paisagem dominante é o montado, inteiramente construído, em que todos os 

traços se devem à história agrária e ao trabalho humano que transformaram a paisagem num 

sistema de uso agro-silvo-pastoril extensivo associado à exploração fundiária. 

A Paisagem é um sistema complexo e dinâmico e é, neste território em estudo, o resultado da 
interacção entre os processos ecológicos e os valores culturais / humanizados. A paisagem é tudo 

o que se vê e que a visão alcança.  

A análise deste descritor tem vindo a ser elaborada de uma forma global, ao longo do presente 

relatório, através do enquadramento territorial, contudo, é a análise mais pormenorizada à 

paisagem, junto à área em estudo, que permite avaliar / minimizar as alterações feitas pela 

intervenção no “Continuum naturale”.  

Este estudo da paisagem baseou-se na análise / interacção dos seguintes elementos: 

§ Hipsometria, com a apresentação das linhas de água com maior importância – Carta de 

Hipsometria, ver Figura III.43; 

§ Declives – Carta de Declives, ver Figura III.44; 

§ Exposições – Carta de Exposições, ver Figura III.45 

§ Ocupação do solo, reflectindo este factor a humanização da paisagem – Figura III.21; 

§ Análise do terreno “in situ”. 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal

Agosto, 2010 
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-

Figura III.43 – Hipsometria da área de intervenção e envolvente

 

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda

91 
-REL-R01_Total.docx 

Hipsometria da área de intervenção e envolvente 

 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Relatório  
A-REL-R01 

 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 92 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

 

Figura III.44 – Declives da área de intervenção e envolvente 
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Figura III.45 – Exposições na área de intervenção e envolvente 
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III.7.1. Hipsometria 

A área de intervenção encontra-se inserida numa zona de vale e apresenta um relevo aplanado, 
como é possível observar na Carta de Hipsometria anteriormente apresentada (Figura III.43). 

III.7.2. Declives 

Quanto aos declives, nesta zona estes são muito suaves, podendo-se observar na Carta dos 

Declives (Figura III.44) a dominância da classe 0 a 5 %. 

III.7.3. Exposições 

As exposições dominantes em relação à área de intervenção em estudo alternam entre a 

exposição Este e a Oeste, dado que a área em estudo se encontra ao longo de um vale com 
sentido aproximado Norte-Sul (Figura III.45). 

III.7.4. Bacia Visual 

Para avaliar os impactes do projecto sobre a paisagem determinou-se a bacia visual, entendida 
como o espaço territorial abrangido pelo olhar a partir da zona de intervenção e, reciprocamente, 

todas as áreas que para esta têm visibilidade.  

A partir da análise ao território, baseada na hipsometria, nos declives, nas exposições, no 

coberto vegetal e em visitas ao local da implantação do Projecto foi possível definir a área de 

influência visual do aeródromo, ou seja a bacia visual a seguir apresentada (Figura III.47).  

A fisiografia do terreno, nomeadamente o relevo e as exposições foram determinantes na 
análise / delimitação da bacia visual. Em relação ao relevo, como o terreno é muito plano e 

consequentemente o horizonte extenso, foram apenas delimitadas as bacias visuais próximas, em 

encostas suaves, onde a visibilidade é maior; no que diz respeito às exposições, como a área de 

intervenção se situa num vale com sentido Norte-Sul, as exposições Este e Oeste são as mais 

visíveis.  

De referir, é também, o facto de a ocupação do solo, com árvores de grande porte como 
sobreiros e pinheiros-mansos, ter uma grande importância na delimitação da bacia visual, isto 

porque reduz a área visível da área de intervenção e para a área de intervenção. 

Consequentemente este tipo de ocupação é essencial para o enquadramento da área de 

intervenção na paisagem, ver Figura III.46. 

 

Figura III.46 - Vista da bacia visual junto a Montes de Sor sobre a área de estudo 
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Figura III.47 – Carta de Bacias Visuais 
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Figura III.48 - Vista da área em estudo para o alto de Montes de Sor 

 

 

Figura III.49 - Vista da área em estudo para o alto de Marvila 

 

III.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

III.8.1. Uso programado pelo Plano Director Municipal de Ponte de Sor 

O Plano Director Municipal (PDM) em vigor, ratificado pelo Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 160/2004 de 8 de Novembro, na sua Planta de Ordenamento, identifica através de simbologia 

própria a “Área para Futura Localização do Aeródromo”, integrado na classe de “Espaços Canais e 

Protecção a Infra-estruturas”, na categoria “Outras Infra-Estruturas” (ver Figura III.50).  

O Artigo 80.º do Regulamento do PDM dispõe o seguinte: 

“Área para futura localização de um aeródromo 

1 – Encontra-se indicada na Planta de Ordenamento uma área para futura localização de um aeródromo. 

2 – A implantação do aeródromo estará sujeita a legislação específica. 

3 – A cércea máxima das edificações será equivalente a dois pisos não podendo exceder 9 m, com excepção 
para elementos técnicos. 

4 – Esta infra-estrutura constitui, nos termos da legislação em vigor, uma fonte produtora de ruído.” 
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Figura III.50 – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM em vigor 

A área ocupada pela Ampliação do Aeródromo, para além da área afecta à infra-estrutura 
existente, integra solo rural, nomeadamente duas subcategorias do Espaço Agrícola: “Áreas 

Agrícolas Preferenciais” e “Áreas de Uso Agrícola ou Aptidão Agrícola” regulamentadas pelos artigos 

52.º e 53.º.De acordo com estes artigos: 

“Artigo 52.º - Áreas agrícolas preferenciais 

1 — As áreas agrícolas preferenciais correspondem às zonas incluídas na RAN e no AHVS. 

2 — Constituem objectivos de ordenamento destas áreas a manutenção dos usos agrícolas e a salvaguarda 

da capacidade produtiva máxima dos solos nelas integradas. 

3 — Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a cada caso, nomeadamente a relativa à RAN e ao 

AHVS, a Câmara Municipal poderá autorizar a edificação com as seguintes finalidades: 

a) Habitação do proprietário ou agricultor; 

b) Anexos agrícolas; 

c) Instalações agro-pecuárias; 

d) Estabelecimentos de restauração e bebidas, 

4 — As construções permitidas nos termos do disposto neste artigo estão ainda sujeitas aos seguintes 

condicionamentos: 

a) A parcela tenha a área mínima de 10 000 m2; 

b) Área bruta de construção máxima de 300 m2, com excepção das instalações agro-pecuárias, em que é de 

1000 m2. 

Artigo 53.º - Áreas de uso ou aptidão agrícola 

1 — As áreas de uso ou aptidão agrícola correspondem a zonas que, embora não incluídas na RAN, têm uso 

ou aptidão para produção agrícola, a manter ou potenciar. 
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2 — Constituem objectivos de ordenamento destas áreas a manutenção de um tecido agrícola produtivo, 

quer em áreas que já detêm essa função quer noutras áreas do tipo «área social rural», que dispõem de um 
tipo de agricultura complementar à edificação; a conservação do recurso solo, mantendo um uso agrícola 
existente em áreas com aptidão agrícola; a diversificação paisagística e a manutenção do mosaico da 

paisagem através da preservação e privilégio do uso agrícola. 

3 — Caso a actividade agrícola nestes espaços seja demonstradamente inviável de um ponto de vista 

económico, admite-se a sua reconversão para espaço silvo-pastoril, a operar através de alteração ao Plano 
Director Municipal. 

4 — Em matéria de edificabilidade, aplica-se, a estas áreas o regime constante dos n.os 3 e 4 do artigo 

anterior, com excepção para a área mínima da parcela que será de 25 000 m2.” 

Assim, pelo facto do Aeródromo ser uma infra-estrutura prevista na Planta de Ordenamento, a 
infra-estrutura respeita o PDM em vigor, apenas tendo de cumprir com as normativas legais 

aplicáveis, nomeadamente, referentes às condicionantes que incidem sobre a área. 

III.8.2. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Público 

Na área abrangida pela ampliação do aeródromo é possível encontrar as seguintes Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, identificadas na Planta de Condicionantes (ver 

Figura III.51) e na legislação em vigor: 

 

Figura III.51 – Excerto da Planta de Condicionantes do PDM em vigor 

III.8.2.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

As áreas de REN identificadas correspondem a cerca de 82,3% da área, nomeadamente ao 

ecossistema “Áreas de Máxima Infiltração”, num total de aproximadamente 93 ha.  
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De acordo com o Decreto-Lei 166/2008 de 22 de Agosto rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º63-B/2008, “nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro de governo 

responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do governo 

competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas 

não integradas na REN.” 

Foram instruídos processos de alteração da Reserva Ecológica Nacional, que obtiveram parecer 

favorável da Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional, de acordo com o parecer constante 

no Anexo II dos Anexos Técnicos.  

III.8.2.2. Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Uma pequena parte da área de intervenção integrava a Reserva Agrícola Nacional, 
correspondendo a cerca de 1% da área de intervenção num total de 1,1ha. De acordo com o 

diploma legal que rege esta condicionante: 

“1- As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando não 

exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, 

económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificados como de 

menor aptidão, e quando estejam em causa: 

(…) 

l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas públicas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia 

eléctrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou 

empreendimentos públicos ou de serviço público;”, como é o caso do aeródromo. 

De acordo com o pedido efectuado pela Câmara Municipal, foi emitido parecer favorável, nos 
termos da alínea d) d art.º9 do ponto 2 do Decreto-lei n.º196/89 de 14 de Junho, apresentando-se 

o mesmo no Anexo II dos Anexos Técnicos. 
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III.8.2.3. Montados e povoamentos estremes de sobro e azinho 

Na área afecta ao aeródromo de Ponte de Sor, para além das áreas identificadas na Planta de 

Condicionantes como “Montados e povoamentos estremes de sobro e azinho” que representa 

apenas 1,6% do total da área, existia ainda uma porção significativa de terreno com esta 

ocupação, e sobre o qual impendia a condicionante resultante da aplicação do Decreto-lei 

n.º169/2001 de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº155/2004 de 30 de 
Junho, relativo à protecção do sobreiro e azinheira. 

A protecção do sobreiro e da azinheira justifica-se largamente pela sua importância ambiental e 

económica, pelo que o Decreto-Lei n.º169/2001 de 25 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º155/2004 de 30 de Junho, introduz medidas que reforçam a protecção dos 

exemplares isolados e dos povoamentos. Assim, o corte ou arranque de sobreiro ou azinheiras, em 

povoamentos ou isolados, carece de autorização, nos termos das disposições constantes no 

diploma em vigor. 

Para se poder dar seguimento às obras previstas foram instruídos dois processos de Declaração 
de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), condição essencial à autorização de corte/arranque de 

sobreiros e azinheiras para a realização do projecto. Estas DIUP, publicadas através de dois 

Despachos conjuntos dos Ministérios da Administração Interna, do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

permitiram o corte de 217 sobreiros adultos, 6386 sobreiros jovens, 241 azinheiras adultas e 2482 

azinheiras jovens para a execução da ampliação do aeródromo, numa área total de 34,1ha. Estas 

autorizações foram condicionadas à aprovação e implementação dos projectos de compensação e 

respectivo plano de gestão para as áreas apresentadas pela Câmara Municipal. Para este efeito o 

Município apresentou projectos de beneficiação de 101, 4 ha de um terreno pertencente à Junta de 

Freguesia de Galveias, localizado no lugar de Coutadas; e um outro projecto de beneficiação de 5,5 

há de um terreno pertença do Município situado no lugar de Torre das Vargens, na freguesia de 

Ponte de Sor. 

As DIUP referidas podem ser consultadas no Anexo II dos Anexos Técnicos. 

III.8.2.4. Infra-estruturas de Transportes e Comunicações 

A Estrada Nacional 2 que a partir do entroncamento com a EM 535 para sul passa a integrar o 

IC13, limita a área a nascente, constitui uma servidão, por aplicação do Decreto-Lei n.º13/71 de 
23 de Janeiro. Esta normativa implica área de servidão “non aedificandi” de 35 m a partir do eixo 

da estrada e nunca menos de 15m da zona da estrada. 

III.8.2.5. Rede eléctrica 

Na área de intervenção estão identificados, na Planta de Condicionantes do PDM em vigor, um 

posto eléctrico e linhas de alta tensão (60kV). No entanto, previamente ao início das obras os 

mesmos foram afastados de forma a não interferirem com as superfícies de desobstrução do 

aeródromo, pelo que a servidão já não se aplica. 

III.8.3. Outros Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor  

De acordo com a informação disponibilizada pela Direcção Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), para além do PDM, existem três instrumentos de gestão 
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territorial em vigor para a área em análise, mas que não possuem disposições vinculativas para o 

projecto em questão: 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, recentemente aprovado. 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo; 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo; 

III.8.3.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo um documento com natureza 
estratégica, que define as opções estratégicas de organização, de desenvolvimento e gestão do 

território regional, e que foi recentemente aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º53/2010 publicada a 2 de Agosto de 2010.  

Para a sua concretização foram definidas quatro opções estratégicas de base territorial, sendo 

que para cada uma são definidos objectivos, a saber: 

 

Integração Territorial e Abertura ao Exterior 

• Potenciar a abertura da Região ao exterior, tirando partido do seu posicionamento 

geográfico privilegiado no contexto nacional e ibérico, reforçando a competitividade das 

redes de infra-estruturas de transporte e promovendo a constituição de um Sistema 
Regional de Logística Empresarial, por forma a dotar a região de condições de elevada 

qualidade de atracção de empresas e de desenvolvimento empresarial; 

• Promover a internacionalização da região, através da consolidação da conectividade 

urbana externa, do desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana 

diferenciadora; 

• Afirmar em termos europeus e internacionais os recursos naturais e a paisagem, em 
prol de uma maior integração territorial e de uma estratégia de construção de redes. 

Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural 

• Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade 

através de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas 

áreas classificadas para a conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem 
às actividades produtivas; 

• Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais; 

• Prevenir os factores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e desenvolver 

dispositivos e medidas de minimização dos respectivos impactes e controlar e mitigar os 

processos associados à desertificação; 

• Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a protecção da rede 

hidrográfica e dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água; 

• Valorizar e ordenar o Litoral potenciando o seu valor ambiental e económico à escala 

regional e Nacional; 
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• Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos no que se refere à reciclagem multimaterial, 
valorização orgânica, incineração, com recuperação de energia, e confinamento técnico; 

 

Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional 

• Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respectivas cadeias de valor, e consolidar o 

desenvolvimento das actividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando 

a base económica e afirmando novos sectores de especialização regional; 

• Desenvolver o modelo de produção agro-florestal e agro-industrial com base nas fileiras 

estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, 
promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando operativa a 

multifuncionalidade dos sistemas agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural; 

• Aumentar a atractividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhoria global da qualidade de vida; 

• Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e 
ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma 

fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região; 

• Promover a constituição de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

ajustada ao perfil produtivo regional e às dinâmicas económicas regionais, fomentadora 

da competitividade empresarial e respondendo aos desafios da modernização e 

qualificação da base económica regional. 

Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural 

• Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto de 

centros urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de promover a 

sua integração funcional e de gerar níveis acrescidos de cooperação estratégica; 

• Estruturar redes de centros urbanos sub-regionais assentes na concertação 
intermunicipal de recursos e equipamentos, capazes de sustentar a coesão territorial e 

de garantir o acesso a serviços colectivos e funções urbanas de gama alargada; 

• Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da regeneração 

e valorização urbanística e da potenciação dos valores patrimoniais existentes; 

• Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de transporte em torno de 
uma mobilidade sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano policêntrico e a 

promover a equidade territorial; 

• Promover o acesso às redes e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), nomeadamente por parte das empresas e dos serviços públicos, contribuindo 

para um desenvolvimento mais integrado e uma maior coesão territorial. 
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III.8.3.2. Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBHT) 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 18/2001 de 7 

de Dezembro, é um plano sectorial que visa a valorização, a protecção e a gestão equilibrada dos 

recursos hídricos na bacia do Tejo, bem como a sua harmonização com o desenvolvimento regional 

e sectorial através da racionalização dos seus usos. Foram assim definidos uma série de objectivos 

estratégicos de planeamento dos recursos hídricos: 

• Assegurar o abastecimento de água a toda a população em adequadas condições de 

qualidade e fiabilidade, reconhecendo que é um direito fundamental de todos os cidadãos o 

acesso a uma determinada quantidade básica de água em boas condições de qualidade; 

• Assegurar a disponibilidade de água para os diferentes sectores de actividades 

socioeconómicas, designadamente a agricultura, a indústria e energia, e o comércio e 

serviços, reconhecendo que a sustentabilidade da economia de base das sociedades depende 
do fornecimento de determinadas quantidades razoáveis de água com qualidade adequada; 

• Recuperar e prevenir a degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e 

assegurar a estrutura e o bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e dos 

ecossistemas associados, de forma articulada com os usos e a fruição dos meios hídricos, 

reconhecendo que a protecção da qualidade da água é um imperativo do objectivo mais 

vasto da protecção do ambiente e da conservação da natureza; 

• Prevenir e mitigar os efeitos das cheias, das secas e dos efeitos dos acidentes de poluição, 
reconhecendo a necessidade de salvaguardar a segurança das pessoas e bens. 

III.8.3.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROFAA) 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo é um plano sectorial de âmbito 

regional que visa uma gestão correcta dos espaços florestais através da definição de uma 

adequada política de planeamento tendo em vista a obtenção de espaços florestais sustentáveis e 
multifuncionais, onde se complementem as actividades tradicionais dos montados, as novas 

potencialidades provenientes da diversificação das espécies florestais e o aproveitamento dos 

elementos notáveis da paisagem que propiciem projectos integrados fornecendo novas 

oportunidades de gestão e rendimento.  

Para a concretização desse objectivo, o PROFAA dividiu toda a área do Alto Alentejo em oito 

sub-regiões homogéneas, definindo para cada uma objectivos específicos de gestão. A área em 

estudo enquadra-se na Sub-Região Homogénea da Charneca do Tejo e Sado. Nesta sub-região 

homogénea visa-se a implementação e incrementação das funções de produção, de silvopastorícia, 

caça e pesca nas águas interiores e de recreio, enquadramento e estética da paisagem.  

Os objectivos definidos para esta área são os seguintes: 

a) Aumentar a área arborizada de acordo com o potencial produtivo da região; 

b) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, o pinhão, os cogumelos e as ervas 

aromáticas, medicinais e condimentares; 

c) Reduzir a continuidade horizontal da vegetação para minimizar a propagação do fogo; 

d) Direccionar as produções de cortiça no sentido de uma maior valorização dos produtos finais. 
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e) Desenvolver a actividade silvopastoril: 

f) Aumentar a actividade associada à caça: 

g) Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio nos 

espaços florestais: 

h) Adequar os espaços florestais à crescente procura de actividade de recreio e de espaços de interesse 

paisagístico: 

i) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de fauna e da flora 

classificados; 

j) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão, nomeadamente nas zonas envolventes da 

barragem de Montargil. 

Para toda a área do PROF foram ainda definidos corredores ecológicos, que pretendem 
contribuir para a conexão entre as populações da fauna e da flora. Estas faixas possuem uma 

largura máxima de 4 km e pretende-se que aí se apliquem normas que fomentem as funções de 

protecção e de conservação, nomeadamente a sub-função de protecção da rede hidrográfica, com 

objectivos de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos 

nas galerias ripícolas, bem como a sub-função de conservação de recursos genéticos, com 

objectivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e 

manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos.  

Estes corredores deverão ser alvo de tratamento específico no âmbito dos Planos de Gestão 
Florestal e devem contribuir para a definição da estrutura ecológica nos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT). Devem ainda ser compatibilizados com as redes regionais de 

defesa da floresta contra incêndios, sendo estas de carácter prioritário. 

O Aeródromo Municipal de Ponte de Sor integra-se num dos corredores ecológicos definidos no 

PROFAA, nomeadamente no corredor ecológico que integra a Ribeira de Sor.  

 

Figura III.52 – Florestas modelo, corredores ecológicos e sub-regiões homogéneas definidas no 
PROFAA 
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III.9. SÓCIO-ECONOMIA 

Para conhecermos as implicações sócio-económicas de um projecto como o que está em análise 

é essencial conhecer a realidade do concelho e enquadrá-la na região em que se encontra. Como 

metodologia de trabalho, recorre-se essencialmente às informações constantes no Instituto 

Nacional de Estatística (INE), nomeadamente dados censitário e dados do Anuário Estatístico 

Regional – Alentejo (2008), dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

III.9.1. População e Estrutura Etária 

O concelho de Ponte de Sor integra a NUT III – Alto Alentejo, juntamente com outros 14 

concelhos, sendo um dos que possui maior dimensão populacional, juntamente com Portalegre e 

Elvas.  

 
Fonte: Geoportal do Alto Alentejo (http://geoportal.altoalentejo.pt/index.php) 

Figura III.53 – População Residente nos concelhos do Alto Alentejo (Censos 2001) 

Ao nível das densidades populacionais, Ponte de Sor insere-se numa Região pouco povoada, 
onde as densidades atingem valores muito inferiores a metade da média nacional (que em 2008 

era de 115 hab/km2), evidenciando o poder atractivo do litoral face ao interior. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

Figura III.54 – Densidade Populacional dos concelhos do Alto Alentejo (2008) 

De facto, o valor médio de densidade populacional em Ponte de Sor é de 20,3 hab/km2, ao 
passo que o concelho de Portalegre, que possui o maior valor da região do Alto Alentejo, possui 

53,1 hab/km2. Nesta região, o município que possui a densidade populacional mais baixa é 

Monforte com 7,3 hab/km2. 

Em termos absolutos, os dados apontam para uma população residente (2001) em Ponte de Sor 

de cerca de 18 140 indivíduos. Embora ainda não existam dados censitários referentes à última 

década, os dados mais recentes, referentes a 2009, apontam para uma perda populacional, no 

período 2001/2009, na ordem dos 6,7%, perda essa que se verificou principalmente nas faixas 

etárias mais baixas (ver Figura III.55). Para 2009 é referida uma população residente em Ponte de 
Sor de cerca de 16 915 hab. 

As características físicas do território condicionaram ao longo do tempo a evolução da fixação 

humana. O território apresenta uma orografia variada, onde contrastam zonas extremamente 

férteis e irrigadas, associadas à produção agrícola, com zonas predominantemente silvícolas e 

florestais, traduzindo-se em maiores densidades populacionais nas primeiras. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

Figura III.55 – Evolução da População residente em Ponte de Sor no período 2001-2009 

Apesar dessa tendência para o envelhecimento populacional, Ponte de Sor apresenta valores 

percentuais das faixas etárias mais baixas superiores à da NUTIII – Alto Alentejo, onde se insere, o 

que demonstra uma tendência menos acentuada para o envelhecimento populacional. Apesar 
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disso, comparando as quantidades percentuais das diferentes faixas etárias do Município com as 

médias nacionais, verifica-se que o município tem menor proporção de população nas faixas mais 

baixas, e um valor mais elevado da percentagem de população idosa - 65 anos ou mais, como se 

pode ver na figura seguinte, referente ao ano de 2009. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

Figura III.56 – População residente por local de residência e faixa etária, 2009 

Para uma análise mais detalhado do concelho, nomeadamente, ao nível das freguesias, terão de 
se utilizar os dados referentes a 2001 pois apenas esses possuem essa informação.  

A análise da rede urbana do Município de Ponte de Sor evidencia núcleos populacionais 

relativamente reduzidos destacando-se apenas a sede de concelho como sendo um núcleo de 

maior dimensão (representando cerca de 48% da população concelhia), seguido de Montargil, 

como uma dimensão média (cerca de 15%) e os restantes aglomerados possuem todos uma 

dimensão reduzida. A prevalência da sede de concelho, relativamente aos restantes aglomerados 

fica a dever-se a uma maior concentração de serviços, resultando também numa maior oferta de 

postos de trabalho. 

Quadro III.16 – Evolução da população de Ponte de Sor, por freguesia, no período 1991-2001 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

O quadro anterior evidencia a evolução da população nas freguesias de Ponte de Sor na última 

década censitária com registos. Apenas duas freguesias aumentaram a sua população no período 

(1991-2001), sendo de destacar o aumento registado em Tramaga, onde se localiza o Projecto, 

onde se verificou um aumento de 162%, aumento este que acabou por compensar as perdas 

registadas nas restantes freguesias. Este valor, apesar de estar presente na estatísticas oficiais, 

não deixa de ser questionável, pois não se encontra explicação para um aumento tão 

representativo e muito superior à sede de concelho, tradicionalmente o local que apresenta 

maiores evoluções. Ponte de Sor, como sede de concelho, evidenciou também um aumento 

populacional, embora menos expressivo de cerca de 3,5%. No total, a população concelhia 
aumentou cerca de 1,9% no período em análise. 

2001 1991 Evolução 91/01

%

1429 1633 -12,5

2781 3145 -11,6

8805 8510 3,5

1037 1267 -18,2

1494 1578 -5,3

862 1009 -14,6

1732 660 162,4Tramaga

População residente (N.º) por Local de 

residência (à data dos Censos 2001); 

Decenal

Foros de Arrão

Longomel

Vale de Açor

Galveias

Montargil

Ponte de Sor

Local de residência (à data dos 

Censos 2001) - Freguesias

N.º N.º 
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III.9.2. Qualificação da População 

A qualificação académica de uma população é um indicador socioeconómico importante na 
medida em que traduz o potencial de desenvolvimento socioeconómico dessa mesma população. 

Para a análise da qualificação da população recorreu-se aos dados dos censos de 2001. Assim 

verifica-se que a população que sabe ler e escrever representa cerca de 77%. A taxa de 

analfabetismo é de 11,5%, que apesar de ser mais elevada que a média nacional (9%), é o valor 

mais baixo da Região do Alto Alentejo que possui uma taxa média de analfabetismo de 17,5%. 

O quadro seguinte evidencia a distribuição da população pelos diferentes graus de ensino. Uma 
análise destes valores permite verificar que cerca de 82% da população do concelho com 

qualificação académica, possui o 1º Ciclo do Ensino Básico; 12% possui o ensino secundário e 

cerca de 5% possui o ensino superior. O ensino médio, é que tem menor representatividade, talvez 

pela pouca oferta existente deste grau de ensino, com apenas 0,5%.  

Quadro III.17 – Distribuição da população que sabe ler e escrever pelos diferentes níveis de ensino 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

Proporcionalmente verifica-se que Ponte de Sor, Montargil e Galveias são as freguesias que 

possuem uma maior proporção da população nos níveis mais elevados do ensino, nomeadamente 

no Ensino Superior, possuindo respectivamente os seguintes valores: 6,9%, 4,4% e 4,2%. 

Na freguesia onde se insere o Projecto em análise a proporção de população com qualificação 

académica no nível de ensino superior representa apenas 1,9% sendo o ensino básico o nível com 
maior representatividade, cerca de 90%. 

III.9.3. Emprego e Actividades económicas 

Neste ponto irá abordar-se a estrutura da população activa, dando conta da distribuição da 
população empregada pelos sectores de actividade. Importa ainda conhecer os números do 

desemprego no concelho em análise. 

De acordo com as informações municipais, a estrutura económica local evidencia alguma 

diversificação, que se acentuou na década de 90, com o surgimento de unidades empresariais quer 

do sector industrial, quer da área dos serviços. Esta situação tem vindo a ser incrementada com 

surgimento de Zonas Industriais e do Aeródromo Municipal, o que viabilizou a instalação no 
concelho de empresários interessados nas vantagens locativas existentes. 

 

Quadro III.18 – Taxa de actividade e população residente empregada por sector de actividade 
(Censos 2001) 

Localização 
S/ Qualificação 

academica

C/ Qualificação 

academica
1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Médio 
Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

Ponte de Sor - Conc 2291 11662 5221 2301 2070 1422 58 165 407 16 2

Galveias 218 806 386 199 132 52 3 8 21 4 1

Montargil 363 1588 799 331 238 145 5 22 48 0 0

Ponte de Sor 1014 6275 2486 1097 1223 991 48 116 302 11 1

Foros de Arrão 160 524 253 140 83 37 1 4 6 0 0

Longomel 210 853 403 202 157 75 1 5 10 0 0

Vale de Açor 121 515 308 92 69 36 0 3 7 0 0

Tramaga 205 1101 586 240 168 86 0 7 13 1 0

Ensino Básico Ensino Superior

População que sabe ler e escrever
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (http://www.ine.pt) 

A análise do quadro anterior demonstra que a taxa de actividade na região e sub-região onde se 
enquadra o concelho de Ponte de Sor é ligeiramente inferior à taxa de actividade média do país. Na 

freguesia onde se enquadra o Projecto, o valor deste parâmetro aproxima-se da média concelhia 

que é de 44%. 

A distribuição da população empregada pelos sectores de actividade dá conta do predomínio de 

activos afectos ao sector terciário, praticamente em todas as zonas geográficas, exceptuando-se 

apenas as freguesias de Foros de Arrão, onde predomina o Sector Primário, e Tramaga, onde 
predomina o Sector Secundário. De destacar a elevada proporção de activos afectos ao Sector 

Primário, em todas as freguesias do Concelho, com excepção da sua sede. Estes valores 

evidenciam a importância da actividade agro-florestal neste concelho do Alto Alentejo. Estes dados, 

são confirmados pelos dados mais recentes respeitantes às empresas por ramo de actividade, com 

sede em Ponte de Sor, ver Figura III.57. 

De igual forma o Sector Secundário também encontra uma representatividade interessante, 

atingindo um valor próximo de 49% na freguesia de Longomel. 

 

Figura III.57 - Empresas com sede em Ponte de Sor, segundo a CAE-Rev.2.1, 2007 

 

Sector 

primário

Sector 

secundário

Sector 

terciário 

(social)

Sector 

terciário 

(económico)

Portugal 48,10 4,98 35,10 25,54 34,38

Alentejo (NUT II) 45,40 11,98 27,94 30,24 29,85

Alto Alentejo(NUT III) 42,20 10,96 25,25 36,43 27,36

Ponte de Sor (Concelho) 44 14 31 27 28

Galveias 37,90 16,70 21,22 45,38 16,70

Montargil 42,20 21,27 27,32 27,51 23,90

Ponte de Sor 46,80 5,99 30,35 29,85 33,81

Foros de Arrão 43,40 39,41 24,41 16,18 20,00

Longomel 37,60 17,79 48,81 13,02 20,39

Vale de Açor 44 31 34 12 23

Tramaga 42,80 20,28 40,42 16,67 22,64

População empregada (%) por Sector de actividade 

económica
Taxa de 

actividade (%) 

0%0% 7%
0%

11%

35%

13%

2%

13%

5%

5%

9%

B - Pesca

C - Indústrias extractivas

D - Industrias transformadoras

E - Produção e distribuição de electricidade, gás e água 

F - Construção

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico

H - Alojamneto e Restauração

I - Transportes, armazenagens e comunicações

K - Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às 

empresas

M - Educação

N - Saúde e acção social

O - Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
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III.9.3.1. Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal 

Ao nível da produção agrícola, o concelho destaca-se nas culturas de sequeiro com aveia e trigo 

mole e nas culturas de regadio onde se destacam os pomares de citrinos e pessegueiros havendo 

ainda lugar a outras culturas permanentes como o olival e vinha. Referem-se ainda a rizicultura, o 

tomate, o tabaco e o pimentão como culturas com algum significado no concelho. Estas culturas 

desenvolvem-se ao longo dos vales formados pelas principais linhas de água, tendo algum peso em 
Longomel, Ponte de Sor e Vale de Açor. Os pomares predominam em Montargil e as culturas 

hortícolas (com predominância do pimento e do tabaco destacam-se em Ponte de Sor, Longomel e 

Montargil. 

Quadro III.19 – Áreas ocupadas pelas principais culturas permanentes do concelho de Ponte de Sor 

Tipo de cultura 
permanente 

Área (ha) Proporção (%) relativamente 
ao total do Alto Alentejo 

Olival 2566,16 5% 

Vinha 23 0,9% 

Pomares de Citrinos 26,5 62,1% 

Pomares de Pessegueiros 12,65 4,6% 

Fonte: DRAP-Alentejo. Dados referentes a Dezembro de 2009. (www.drapal.min-agricultura.pt/) 

Dados da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPA) referem a 
predominância do olival ao nível das culturas permanentes (dados de Dezembro de 2009) sendo, 

no entanto, os citrinos a cultura que representa maior proporção relativamente ao total do Alto 

Alentejo. 

As culturas de sequeiro representam uma porção reduzida dos aproveitamentos agrícolas, 

assumindo uma expressão mais significativa em Vale do Açor, onde representam cerca de 34% do 

total da área. O regadio tem também pouca expressão destacando-se apenas nas freguesias de 

Longomel (com 10%) e Montargil (com 5%). 

 

Ao nível da produção florestal, destaca-se fortemente o montado de sobro (ocupando cerca de 

60% da área total do concelho), seguido do montado de azinho e por povoamentos mistos de 

eucaliptal e pinhal. 

 

A actividade pecuária tem vindo a desenvolver maiores investimentos nos efectivos de ovinos e 

caprinos em detrimento dos bovinos, resultado dos apoios comunitários ao aumento dos efectivos 

ovinos e das condições mais exigentes associadas aos bovinos. 

III.9.3.2. Indústria Transformadora 

Ao nível industrial, este concelho centra-se essencialmente em quatro ramos de actividade 

principal: industria alimentar, da cortiça, aeronáutica, e componentes automóveis. 

No gráfico seguinte, referente a 2007, podemos verificar que existe ainda um número 

significativo de empresas ligadas ao sector metalúrgico. A indústria automóvel e aeronáutica, 

embora em número de empresas não seja muito representativa (incluem-se na categoria DM – 

Fabricação de Material de Transporte) ainda assumia, nessa altura, uma importância significativa 
ao nível do número de pessoas ao serviço. 
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Fonte: INE.2010. Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 

Figura III.58 - Empresas das indústrias transformadoras com sede em Ponte de Sor, segundo a CAE-
Rev.2.1, 2007 

No entanto, as alterações nas condições dos mercados externos ditaram o encerramento da 
principal fábrica de componentes automóveis existente (Delphi) deixando sem emprego cerca de 

439 pessoas (este aumento, ocorrido no final de 2009, explica em parte o acréscimo verificado no 

número de desempregados inscritos em 2010, ver Figura III.59). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (http://www.iefp.pt) 

Figura III.59 – Evolução do n.º de Desempregados do Concelho de Ponte de Sor inscritos no Centro 
de Emprego 

Este constituiu um grave revés para o concelho de Ponte de Sor, não só por abranger uma 

percentagem elevada da população activa, mas também pelo facto de ter atraído para o concelho 

trabalhadores qualificados com um nível salarial superior à média, tendo sido responsável por parte 

significativa do desenvolvimento registado em Ponte de Sor nos últimos anos. 

A fixação da indústria de aviões ultraleves em Ponte de Sor, foi um ponto muito importante 
no desenvolvimento da actividade industrial no concelho, resultando de uma política de atracção de 

novas empresas, através da criação de uma zona industrial potenciada pela localização privilegiada 

deste concelho. Como contrapartida solicitada pela empresa para instalação no concelho resulta a 
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construção do aeródromo com atribuição de um hangar destinado a uma linha de montagem de 

ultraleves. A existência de uma pista certificada viria a permitir a realização de voos experimentais, 

sem necessidade de deslocação do equipamento para uma linha de montagem no exterior do país 

(França). Esta actividade veio aumentar a diversidade de actividades económicas essencial a um 

crescimento sustentável. 

 

A importância do sector corticeiro no concelho levou a que o PROT destacasse Ponte de Sor 
como um dos principais pólos regionais de actividade industrial corticeira. De facto, para além da 

abundância da matéria-prima, esta actividade tem evoluído favoravelmente em parte devido à 

fixação de empresas oriundas do norte do país onde esta actividade tem mais tradição. Em virtude 

dos recursos florestais existentes no concelho e da produção de uma quantidade importante de 

subprodutos, decorrentes sobretudo, da preparação da cortiça, potencia o aparecimento de novas 

empresas que valorizem esses materiais, criando novos postos de trabalho. 

 

Por fim, na indústria alimentar, além das empresas ligadas à produção de bens para consumo 
diário (p.e., panificações e pastelaria, …) destaca-se, pelo grau de transformação dos produtos, a 

indústria do pimentão. 

Esta indústria, com tradição de décadas no concelho, surgiu da existência de condições muito 

favoráveis ao cultivo do pimento – existência de água em abundância, de sol e de solos propícios, 

que chegaram a empregar de forma directa e indirecta (agricultura), mais de 200 trabalhadores. 

As alterações decorrentes da entrada de Portugal na Comunidade Europeia e a posterior 

abertura das fronteiras, a produção de pimentão em pó começou a sofrer uma forte concorrência 

dos países do Norte de África, com capacidade para colocar produtos equivalentes a preços 

inferiores aos custos de produção da indústria nacional. 

Em resposta a estas alterações as empresas de Ponte de Sor apostaram em novos produtos e 

na modernização, abandonado a produção de pimentão e apostando em produtos para temperos 
(por exemplo massa de alho, piri-piri, molho picante, …). Em contrapartida, parte significativa da 

matéria-prima, 90% (sobretudo a massa de pimentão) passou a ser importada, face aos menores 

custos. Este facto contribuiu para a diminuição da produção da produção de pimento, diminuindo 

consequentemente a mão-de-obra afecta à mesma. 

III.9.3.3. Construção civil 

O sector da construção civil e obras públicas constitui o ramo que registou um maior 

dinamismo, até ao ano de 2002, altura em que o sector começou a desacelerar devido à 
diminuição do investimento. 

• A evolução verificada ficou a dever-se a quatro factores fundamentais: 

• A realização de obras públicas, no domínio das infra-estruturas básicas, que com os apoios 

comunitários, sofrerem um forte incremento; 

• A construção de residências para primeira habitação, decorrente do aumento do poder de compra e 

da atracção de novos residentes, factores, em grande parte, estimulados pelo crescimento da 

principal empresa empregadora; 
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• Mais recentemente, o acréscimo da procura de residências para segunda habitação, associado ao 

desenvolvimento turístico, nomeadamente decorrente da existência da Albufeira de Montargil; 

• Obras de construção/ampliação destinados às actividades económicas. 

III.9.3.4. Comércio e Serviços 

Como facilmente se depende da Figura III.57, as empresas de comércio e serviços representam 
uma fatia importante da totalidade de empresas com sede em Ponte de Sor. Na última década 

verificou-se, no concelho, um forte crescimento do sector terciário, que teve na origem diversos 

factores: 

• Existência de fluxos de atravessamento, suscitando o nascimento de diversos estabelecimentos de 

alimentação, bebidas e alojamento, que face ao desenvolvimento do turismo na Albufeira de 
Montargil, sustentada também pela utilização do aeródromo e face à tipologia dos utentes 

perspectiva-se uma forte evolução, oferecendo funções diversificadas e qualificadas; 

• Os apoios financeiros decorrentes de instituições públicas, para a criação de postos de trabalho; 

• O desenvolvimento da actividade económica, e de forma induzida, resultado da distribuição do 

rendimento, o aumento do consumo e, portanto o desenvolvimento do comércio e dos serviços 
pessoais. 

Apesar do crescimento verificado em determinadas actividades (banca e seguros), nota-se 

ainda pouca diversidade das funções oferecidas (comércio centrado na alimentação, bebidas e 

vestuário), resultado em parte da proximidade de cidades com uma oferta mais variada e 

sofisticada. 

De acordo com o município, são de prever boas perspectivas em áreas muito específicas como 
serviços de jardinagem, segurança e reparações associadas a equipamentos para desportos 

náuticos e aeronáuticos, resultado dos desenvolvimentos previstos em termos urbanos, 

nomeadamente no segmento de segunda residência, associados à dinâmica económica (sobretudo 

industrial e turística). 

Relativamente à oferta de serviços de cultura, lazer e desporto, actualmente com alguma 

dimensão, também se perspectiva um forte desenvolvimento no futuro próximo, associado aos 

investimentos em curso – Zona Desportiva, Zona Ribeirinha, Albufeira de Montargil e Aeródromo 

Municipal.  

III.9.3.5. Actividade Turística 

A actividade turística tem evoluído positivamente no concelho, em parte devido ao potencial 

proporcionado pela Albufeira de Montargil.  

 

Figura III.60 – Albufeira de Montargil vista do alto do Cabeçaozinho 
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As informações recolhidas junto do Turismo de Portugal demonstram isso mesmo. O Inventário 
de Recurso Turísticos do concelho aponta aquela freguesia, como das que possui mais recursos 

turísticos, a par com a sede do concelho. Destacam-se a praia fluvial e o centro hípico existente em 

Montargil (ver Figura III.61).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir da Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

Figura III.61 – Recursos Turísticos do concelho de Ponte de Sor 

Ao nível dos estabelecimentos hoteleiros, também se verifica uma maior oferta nesta freguesia, 
valor ainda mais relevante se a análise incidir sobre os empreendimentos em fase de licenciamento 

com parecer favorável do Turismo de Portugal. Neste ponto, todos os pedidos existentes (cinco no 

total) se reportam a projectos na freguesia de Montargil (Ver Quadro III.20 ao Quadro III.24). 

Quadro III.20 – Estabelecimentos hoteleiros classificados do concelho de Ponte de Sor 

Nome Grupo Categoria Camas Quartos Freguesia 

Hotel Barragem Hotel 2 estrelas 40 20 Montargil 

Hotel Sor Hotel 2 estrelas 70 35 Ponte de Sor 

Fonte: Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

 

Outra questão que evidencia uma evolução positiva, é o facto de os projectos propostos se 

enquadrarem, na sua maioria, em categorias superiores, evidenciando a procura de um segmento 

de mercado com maior poder de compra, e por conseguinte, capaz de constituir um motor 
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económico efectivo. A tendência para o aumento da oferta de maior qualidade poderá induzir ao 

aparecimento de empresas que disponibilizem serviços diferenciados, mais direccionados para este 

nicho de mercado: health clubs, spa’s, academias de golfe, entre outras opções.  

De referir ainda que segundo o PENT- Plano Estratégico Nacional do Turismo, o Alentejo deverá 

apostar em três produtos turísticos principais: Sol e Mar (faixa litoral), Touring Cultural e 

Paisagístico e Golfe. 

Quadro III.21 – Apartamentos turísticos classificados do concelho de Ponte de Sor 

Nome Classificação Categoria Camas Unidades de 
Alojamento 

Freguesia 

Apartamentos Turísticos de 
Luís Miguel da Cruz Bucho 

Apartamentos 
Turísticos 

2 estrelas 8 2 Ponte de Sor 

Apartamentos Turísticos 
“Gama” da Solago, Lda 

Apartamentos 
Turísticos 

2 estrelas 3 1 Montargil 

Fonte: Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

 

Quadro III.22 – Turismo em Espaço Rural classificados do concelho de Ponte de Sor 

Nome Modalidade Camas Quartos Freguesia 

Casa da Devesa Turismo de Habitação 16 8 Galveias 

Monte da Sanguinheira Agro-Turismo 18 9 Longomel 

Casa da Eira – Herdade de Marvila Agro-Turismo 10 5 Ponte de Sor 

Monte Várzea d’Água de Salteiros – Casa 1 Casa de Campo 4 2 Ponte de Sor 

Monte Várzea d’Água de Salteiros – Casa 2 Casa de Campo 4 2 Ponte de Sor 

Fonte: Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

 

Quadro III.23 – Parques de Campismo classificados do concelho de Ponte de Sor 

Nome Tipo Categoria Capacidade Freguesia 

Parque de Campismo Municipal da 
Barragem de Montargil 

Parque de 
Campismo Público 

3 estrelas 1200 Montargil 

Fonte: Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

 

Quadro III.24 – Projectos Turísticos com parecer favorável do concelho de Ponte de Sor 

Classificação Categoria Camas Freguesia 

Apartamentos turísticos 4 estrelas - Montargil 

Apartamentos turísticos - - Montargil 

Parque de Campismo 1 estrela  Montargil 

Hotel 4 estrelas 80 Montargil 

Hotel-Apartamentos 4 estrelas - Montargil 

Fonte: Informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, IP 

III.10. AMBIENTE SONORO 

Para a correcta caracterização do ambiente sonoro do local foi desenvolvido um estudo acústico, 

pela empresa DBLab – Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda com os seguintes objectivos: 
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1. Caracterizar e analisar a influência do tráfego aéreo proveniente do aeródromo através 
da elaboração dos Mapas de Ruído da situação actual e futura, determinando os níveis de 

ruído particular devido aos níveis sonoros associados aos respectivos movimentos 

aéreos; 

2. Avaliar o impacte sonoro da ampliação do aeródromo junto dos receptores sensíveis mais 

expostos. 

O referido estudo, realizado no âmbito do Pedido de Dispensa do Procedimento de AIA, 
inicialmente instruído pela Câmara Municipal apresenta-se na íntegra no Anexo III dos Anexos 

Técnicos, pelo que a caracterização da situação actual e metodologias utilizadas podem ser 

consultadas no referido Anexo.  

Ainda no Anexo III dos Anexos Técnicos apresenta-se o pedido de esclarecimentos efectuado 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, sobre as questões 

do ruído, no âmbito do Pedido de Dispensa de Procedimento de AIA, bem como a respectiva 

resposta da equipa responsável por este descritor. 

III.11. PATRIMÓNIO CULTURAL 

III.11.1. Introdução 

A freguesia de Tramaga é de construção recente, pois só em 1993 é que se separou 
administrativamente da congénere de Ponte de Sor que, por arrastamento, também é a sede do 

concelho com o mesmo nome. Até essa altura o nome desta antiga parcela de Ponte de Sor, que 

foi elevada a cidade em 1985, era Água Todo o Ano. O topónimo subsiste, agora, como lugar da 

nova freguesia. O seu orago é nossa Senhora da Salvação, enquanto a antiga sede administrativa, 

Ponte de Sor, escolheu, séculos atrás, São Francisco de Assis como seu patrono. 

Ponte de Sor faz parte do distrito de Portalegre, mas está na fronteira deste com o de Santarém 

e por coincidência também na linha divisória que separa o Ribatejo do Alto Alentejo. 

As origens de Ponte de Sor podem e devem recuar, pelo menos, até ao período romano, pois, 
era neste sítio que passava a estrada romana que ligava Emérita Augusta (Mérida) a Olisipo 

(Lisboa). Desta passagem ficaram os marcos-miliários1 e certamente uma ponte sobre a Ribeira de 

Sor. Nela e apesar das muitas reconstruções, ainda é possível vislumbrar, nas aduelas de um dos 

arcos redondos que estão fora do leito do rio, reminiscências de um ou dois possíveis forfex. Será 

esta antiga ponte que estará na origem da sua actual designação: Ponte de Sor. 

Existe ainda uma outra ponte, designada por ponte de Vila Formosa, que conserva a maior 

parte dos atributos que definem a pontística romana. Esta ajuda a atravessar a Ribeira da Seda. 

Ultrapassada longa travessia da Alta Idade Média, com os problemas suscitados pela conquista 

e presença muçulmana, o actual espaço administrativo de Ponte de Sor viu-se a braços com os 

mesmos problemas das terras suas vizinhas: território inóspito e com escasso povoamento2. Como 

região de fronteira, durante os primeiros tempos da monarquia lusitana, foi com naturalidade que 

                                                
1 Em Vale de Açor foi recolhido um marco miliário dedicado a Tácito, junto à cidade, em Andreu, apareceu outro marco miliário ilegível que se guardava na Herdade do Condado da Torre e no aro da 

cidade foi recolhido um terceiro dedicado a Probo. Cfr. PONTIS, Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, 1998. 

2 Em 1513 o abade visitador dos mosteiros cistercienses que veio a Avis testemunhava a rudeza do território e o papel desempenhado pelos frades na sua valorização. Cfr: COCHERIL, Dom Maur – 

Routier dês Abbayes Cistercienses du Portugal (notas de Gerard Leroux), Fundação Calouste Gulbenkian, Paris, 1986, 459-460. 
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fez parte dos territórios postados à guarda da Ordem de Avis instalada naquela região desde 1211. 

Foi naquela data que o rei D. Afonso II permitiu que os monges guerreiros cistercienses de Avis 

construíssem um castelo3, após a ter mandado povoar por estar muito debilitada com as lutas 

entre mouros e cristãos. A intenção era ajudar a defender um território que ainda não estava 

totalmente livre de uma possível reinvestida muçulmana. É, aliás, a história do repovoamento 

desta região que tem levado a algumas confusões quando se atribui a D. Sancho I a outorga do 

primeiro foral, em 1199. Efectivamente este monarca concedeu uma carta, que pode ser 

considerada de foral, a Montalvo de Sor4 através da qual se concediam terras a grupos de 

povoadores estrangeiros, nomeadamente francos, gauleses e flamengos, os quais tiveram em 

Guilherme de Cornibus, Deão de Silves, um dos seus mais ilustres mentores5. 

É provável que a o esforço de organização das populações nesta região seja da responsabilidade 
de D. Dinis. Foi no seu reinado que, por sua insistência, se mandou fazer uma póvoa em “… Vila 

Fremosa, que jaz a par de Seda …”6. 

Independentemente destas incertezas históricas, é certo que D. Pedro I mandou inserir, na sua 

chancelaria, uma “… carta de confirmsçam dos privjlegios do concelho da ponte de soor ect …”7. 

Mais tarde foi D. Manuel quem atribuiu o seu foral novo em 1514. 

Até aos alvores do Liberalismo, Ponte de Sor nunca passou de um pequeno concelho, à imagem 

de tantos outros em que o território nacional estava espartilhado. Com as reformas administrativas 

então preconizadas, beneficiando da sua localização geográfica e da travessia sobre o Rio Sor, viu-

se acrescido dos extintos concelhos de Montargil8 e de Galveias, povoação que fora fundada por 

Frei Lourenço Afonso da Ordem de Avis, em 1304 e onde havia uma importante Misericórdia9. 

Se olharmos para o aro da cidade de Ponte de Sor e da freguesia de Tramaga, ficamos com a 
sensação que é tudo demasiado novo e que as âncoras que as ligam ao passado são muito ténues. 

Até meados do século XIX Ponte de Sor, apesar da sua enorme área administrativa, era 

povoação de diminuta expressão, que só ganhou maior vitalidade com a construção do caminho-

de-ferro e com a junção das diversas unidades administrativas num só concelho. Portanto, não 

espanta que no aglomerado urbano não haja elementos relevantes, sejam eles de cariz civil, 

religioso ou militar. 

Um deles poderia ser a ponte, mas mesmo esta já sofreu muitas alterações. Por conseguinte, 
quase nada resta da estrutura mandada erguer por D. João VI em substituição de uma anterior, 

que não se sabe muito bem quando foi construída. Contudo, é admissível que essa estrutura tenha 

renovado uma outra, cuja fundação poderá recuar ao período da Romanização.  

Tão pouco se sabe que tipologia tinha quando desapareceu e se o local era efectivamente 

aquele onde se encontra a actual ponte. Seja como for, na actualidade mostra ter sofrido uma 

                                                
3 COCHERIL, Dom Maur – Routier dês Abbayes Cistercienses du Portugal (notas de Gerard Leroux), Fundação Calouste Gulbenkian, Paris, 1986, 459-460. 

4 Há efectivamente um pequeno lugar, próximo a Montargil, com o nome de Montalvo, mas também há uma outra Montalvo no concelho de Constância, região que não fica muito longe. 

5 REIS, António Matos – Origens dos Municípios portugueses, Livros Horizonte, Lisboa, 1991, 269-278. 

6 TAROUCA, Carlos da Silva - Crónica de D. Dinis, Universidade de Coimbra, 1948, 82. 

7 Chancelarias Portuguesas, D. Pedro I – INIC, Lisboa, 1984, documento 385. 

8 Montargil perdeu a sua independência concelhia em 1855, ano em que foi integrado no território de Avis. Aí permaneceu até 1871, altura em que o novo mapa administrativo do país a colocou no 

concelho de Ponte de Sor. 

9 CONCEIÇÃO, Primo Pedro – Concelho de Ponte de Sôr, Separata do Álbum Alentejano, Lisboa, s/d. 
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série de reformas, uma em 1867 por causa da ruína provocada por uma cheia em 1860 e outra, 

bem mais recente, em 2002, que lhe aumentou a largura do tabuleiro10. 

Junto à Fonte da Vila há um pequeno pano de muralha, muito adulterado, pois de original só se 

conserva uma pequena parte do alicerce. Independentemente da sua cronologia, não nos parece 

que seja de uma cerca que rodeasse uma povoação, antes de uma pequena estrutura defensiva 

que protegesse a ponte e a passagem do rio, num espaço inóspito como foi este durante séculos 

seguidos11. 

Se nos abstrairmos da muralha e dos antecedentes da actual ponte, o elemento arquitectónico 
mais sugestivo e mesmo emblemático é a dita Fonte da Vila. Esta está localizada à ilharga do 

paramento que sustenta a arcaria do leito de cheias e ostenta um brasão atribuído ao rei D. João 

V. O edifício dos Paços do Concelho nascido da reforma administrativa foi construído em 1886, mas 

viria a sofrer um aumento em 189412. Aqui esteve a sede concelhia até 1991, altura em os serviços 

foram transferidos para o novo edifício construída na parte nova da cidade. 

Não abundam os estudos monográficos sobre Ponte de Sor e os que há pautam-se por um 

conjunto de informações que, na maior parte dos casos, não cuidam de precisões documentais. No 
entanto, todos convergem em considerar Ponte de Sor como uma referência no domínio da 

indústria da cortiça, estando ali presentes alguns dos grupos nacionais mais embelmáticos13. 

Um último apontamento dirige-se para o património arqueológico, esse bem melhor estudado e 

divulgado após a publicação da Carta Arqueológica de Ponte de Sor14. Obra colectiva de uma série 

de investigadores, traça uma panorâmica, que está longe de ser exaustiva, mas bem conseguida, 

dos elementos arqueológicos à data conhecidos. Como instrumento de trabalho é eficaz para se 

fazer um ordenamento e um aproveitamento do território, sem se correr o risco de se destruir um 

património tantas das vezes injustamente considerado como um entrave ao desenvolvimento 

económico de uma região. 

III.11.2. Descrição da área de implantação do projecto 

O projecto de Execução de Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal de Ponte de 
Sor está localizado na freguesia de Tramaga, concelho de Ponte de Sor, distrito do Portalegre. 

O aeródromo municipal, que agora é objecto de um projecto de alargamento e valorização, 

situa-se a Sul do centro urbano da cidade de Ponte de Sor, no aro administrativo da freguesia de 

Tramaga. Está implantado no vale da Ribeira de Sor, sendo servido pela Estrada Nacional nº2, que 

liga a sede do município a Avis. Aquela estrada também permite aceder a Montargil e à albufeira 

que aí foi construída e cuja retenção chega à foz da Ribeira de Marvila. 

Está localizado num espaço geograficamente uniforme, com escassa variação de altitude, entre 
os 90 e os 100m, num espaço com pequenas linhas de água, que não são impeditivas de obras de 

regularização. Essa razão prende-se com o facto da orografia mais acidentada estar mais para 

poente, locais onde se encontram pequenas povoações como Vale de Porcas, Marvila e 

naturalmente Tramaga que cresceu muito, em número de habitações, nos últimos decénios. 

                                                
10 MILHEIRAS, Jerónimo Velez - Uma Cidade à Beira do Sor, Ponte de Sor, 2009, 104-105. No leito do rio há 3 arcos batidos e no leito de cheias outros 5 arcos de volta inteira que permitem a 

passagem entre dois espaços ajardinados. 

11 Os investigadores locais atribuem a construção da muralha a D. Duarte, mas não apresentam justificação credível e sustentada em documentação. 

12 MILHEIRAS, Jerónimo Velez, op.cit., 106-107. 

13 MILHEIRAS, Jerónimo Velez, op. cit., 62-63. 

14 PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sôr, 1999. 
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O sistema hidrográfico gravita, todo ele, em torno da Ribeira de Sor, a espinhal dorsal do 
concelho, pois ao desenvolver-se no sentido Nordeste-Sudoeste, arrastou para a sua periferia os 

melhores solos agrícolas e também alguns dos principais centros urbanos, como são Ponte de Sor e 

Montargil. A travessia da ribeira em Ponte de Sor haveria de marcar, desde a época romana, o 

nascimento de uma povoação ligada à rede viária e de fazer florescer, ao longo das suas margens 

e dos seus principais afluentes, moinhos e azenhas de propulsão hidráulica que repartiam com os 

moinhos de vento a moagem dos cereais necessários às populações que por ali se foram fixando. 

Uns e outros deixaram marcas reais e toponímicas no quadro geográfico: Vale das Mós, Moinho do 

Tio Justo, Moinhos de Vento, em Galveias, Moinho Novo, na Ervideira, Moinho do Vale do Zebro e 

os moinhos de Tramaga. 

Toda a região administrativa de Ponte de Sor é atravessada por uma série de linhas de água 
que são subsidiárias da Ribeira de Sor. Entre as mais significativas destacam-se a Ribeira do 

Andreu que desagua na Ribeira do Bispo, a qual, por sua vez, se junta ao Sor mesmo às portas da 

cidade; as ribeiras de Longomel e de Vale do Milho que, ao juntarem-se, chegam ao Sor também 

no espaço da cidade e a Ribeira do Vale da Bica que traça, por assim dizer, um limite à actual área 

urbana da sede do concelho. A partir desta e pelo espaço da freguesia de Tramaga, há ainda as 

ribeiras de Domingão e Zambujinho e mais uma mão cheia de pequenos regatos que, todos juntos, 

explicam a razão de ser do topónimo “Água de Todo o Ano”. 

Tanto a cidade de Ponte de Sor como a freguesia de Tramaga assentam em solos que provêm 

de um enchimento sedimentar que faz parte da bacia cenozóica do Tejo. Aqui, o destaque focaliza-
se num extenso manto aluvial formado por calhaus rolados que chega a atingir a espessura de 

30m, mas que está longe de ser a única especificação geológica do concelho. Para além desta 

realidade, outras há a saber: um nível embutido na superfície culminante de Mora-Lamarosa 

(NML), níveis de terraços, com destaque para o da Ribeira de Sor, a escarpa de falha da Ribeira de 

Sor, a depressão de Montargil, os maciços de Montargil e de Galveias e o empolamento da 

superfície culminante de Vale de Água. 

Os terraços são, sobretudo, evidentes ao longo da Ribeira de Sor, onde se desenvolvem três 

níveis, sendo que uns são mais desenvolvidos que outros. O terraço mais elevado desenvolve-se 

entre os 160m e os 170m, enquanto o mais baixo, entre os 100m e os 110m. Um dos locais onde 

eles estão patentes é o espaço geográfico onde se situa a própria cidade15. 

A floresta ocupa uma boa parte da área do concelho. As espécies mais comuns são os 
sobreiros16 e as azinheiras, que genericamente definem o montado, peça importante na economia 

nacional e regional, tanto pela cortiça como pelo aproveitamento que se faz da bolota na 

alimentação dos porcos. Nas espécies arbustivas o predomínio vai para o medronheiro, a esteva, o 

lentisco, o tojo, a urze e a giesta. 

A presença do montado traz consigo manadas de bovinos, de ovinos, de caprinos e 

naturalmente as varas de porcos. Toda esta miscelânea animal faz deste território um óptimo sítio 
para o desenvolvimento das espécies cinegéticas, como o coelho e a lebre. Atrás destes, na cadeia 

alimentar vem a raposa, mais raramente o lobo e o lince que campeou, bastante, pela serra da 

Malcata. Tempos houve em que foi espaço apropriado para cervídeos e para o javali, este, agora, 

em franca recuperação, na medida em que a pressão humana deixou de ser tão acutilante sobre os 

terrenos com algumas garantias agrícolas. 

                                                
15 Martins, António Antunes – O Relevo da Região de Ponte de Sor, in Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999, 18-24. 

16  A abundância desta espécie florestal explica o motivo da presença de actividade fabril relacionada com a cortiça através de alguns dos mais importantes grupos corticeiros nacionais. 
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A agricultura, que a partir do povoamento medieval paulatinamente foi conquistando áreas de 
arroteamento, assenta basicamente nos produtos tradicionais como o trigo, a aveia, o milho, o 

centeio, o olival, a vinha e naturalmente, os produtos hortícolas.  

A cidade de Ponte de Sor é uma povoação arruada, antiga, mas que devido ao crescimento 

acelerado das últimas décadas perdeu, muito, da identidade típica das povoações postadas ao 

longo das margens do Rio Tejo, num ponto onde a lezíria acaba e começa o Alto Alentejo. É, aliás, 

a Ribeira de Sor quem define a transição, já que a foz desta ribeira “… a meia distância entre 

Coruche e Montargil …” é mais ou menos o “… limite dos distritos de Santarém e de Portalegre 

…”17. 

Se nos abstrairmos do pequeno troço de muralha postada à ilharga da ponte, nada mais resta, 
visível, da primitiva povoação e tão pouco da sua evolução, pelo menos até ao final do século 

XVIII. É natural que no aro mais antigo da cidade, aquele que se desenvolve em torno da antiga 

câmara municipal, haja casas que incorporam adobe nas suas paredes e conservam plantas das 

casas urbanas de então. No geral, são habitações mais ao gosto da centúria de oitocentos, 

cronologia que vai subindo gradualmente para cronologias mais recentes, à medida que o primitivo 

núcleo urbano se expandiu e obrigou mesmo ao aparecimento de novas centralidades. Uma delas 

corresponde à nova Câmara Municipal e ao Palácio da Justiça. 

Ponte de Sor é, hoje, uma cidade nova com muito pouco para contar do seu anterior passado 
arquitectónico. O mesmo se pode dizer da realidade urbana de Tramaga, que nasceu à ilharga da 

cidade e se tornou independente só em meados do século passado. Tudo aqui é de historial 

recente, embora haja quem pretenda atribuir uma cronologia medieval aos moinhos que 

funcionavam na linha de água. 

III.11.3. Definição da área de incidência do projecto 

Em termos patrimoniais, este estudo incidiu sobre toda a extensão afectada pela concretização 

do projecto, nomeadamente: 

- No interior do aeródromo onde está a ser implantado o projecto; 

- No espaço envolvente, nomeadamente nos terrenos que confinam com as instalações 

aeronáuticas e o perímetro que define os terrenos circundantes com o empreendimento. 

III.11.4. Metodologia 

A elaboração deste Descritor de Património obedeceu aos requisitos estabelecidos no Decreto-

Lei n.º 69/2000, com as alterações do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e Portaria 

330/2001, de 2 de Abril. O estudo do património arqueológico e arquitectónico seguiu as normas 

regulamentares em vigor, especialmente o definido na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, entre 
outros. 

O trabalho arqueológico propõe-se a atingir os seguintes objectivos: 

- Identificação e avaliação de impactes ambientais;  

- Hierarquização dos impactes e sua caracterização; 

- Proposta de medidas de minimização e/ou compensação dos impactes ambientais; 

                                                
17 George, Frederico et alii – Arquitectura Popular em Portugal, Ordem dos Arquitectos, Volume 2, Lisboa, 2001, 179. 
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- Programa de monitorização, se aplicável; 

- Identificação de lacunas de conhecimentos, considerações, identificação de dificuldades e 

condicionantes ao desenvolvimento do estudo, assim como indicação de eventuais sugestões; 

- Elaboração de uma conclusão. 

A recolha de dados para este descritor patrimonial foi iniciada a 23 de Julho e terminou a 2 de 

Agosto de 2010, num total de 11 dias úteis de trabalho. 

Apesar de já ter sido apresentado o respectivo de trabalho, nesta fase ainda não foi 

recepcionado a sua aprovação por parte do IGESPAR-IP. 

 

Através da consulta a bibliografia especializada procurou-se efectuar o levantamento 

patrimonial que, potencialmente, pudesse ser afectado pela concretização do projecto em análise. 

Essas publicações assumem o formato de estudos patrimoniais locais e regionais, mas também não 

se descorou a busca de informações em publicações de documentação histórica. 

Um outro documento utilizado foi o Plano de Ordenamento do Território, mais concretamente o 
Plano Director Municipal de Ponte de Sor. 

A pesquisa bibliográfica teve como limite, não só a área directamente afectada pela construção 

do projecto em análise, mas também a zona envolvente. Deste modo foi possível enquadrar, de 

modo mais preciso, os impactes identificados. 

Foi efectuado o levantamento de ocorrências patrimoniais em bases de dados do organismos 
oficiais, nomeadamente no ”Endovélico” - pertencente ao IGESPAR-IP - no Inventário de 

Património Arquitectónico (IPA) – integrado na antiga estrutura do IPPAR – e no Inventário de 

Património Arquitectónico (IPA) – inserido na extinta DGEMN e que actualmente funciona sob a 

alçada do IHRU. 

Para além da zona de implantação do projecto, esta consulta abrangeu igualmente a área 

envolvente do projecto, optimizando a análise dos impactes do projecto sobre a sua área de 

construção. 

A prospecção patrimonial, sistemática, sobre a área de implantação do projecto ocorreu 

unicamente após a conclusão das duas etapas anteriores, depois de terem sido recolhidas 

informações relevantes e capazes de sustentar um plano de actuação no terreno. Paralelamente, 

as duas fases anteriores tiveram como objectivo identificar elementos patrimoniais que, desde 

logo, fossem indiciadores de possíveis condicionantes ao projecto. 

Os trabalhos de prospecção arqueológica tiveram como objectivo os seguintes pontos: 

• Localização dos dados patrimoniais recolhidos para a área de implantação do projecto; 

• Confirmação dos indícios toponímicos que apontavam para a presença de vestígios patrimoniais na 

área de implantação do projecto; 

• Recolha de informação oral que permitisse identificar outros vestígios patrimoniais na área de 

implantação do projecto e que pudessem ser identificados através das acções anteriores; 

• Prospecção arqueológica sistemática, efectuada por excesso, de toda a área onde se insere o 

projecto. 
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Como consequências das três acções anteriormente descritas procedeu-se à elaboração de um 
inventário de incidências patrimoniais que se divide em: 

- Valores Patrimoniais Arqueológicos: 

• Na envolvente do projecto; 
• Na área de implantação do projecto. 

- Valores Patrimoniais Arquitectónicos:  

• Na envolvente do projecto; 

• Na área de implantação do projecto. 

Este levantamento encontra-se reunido na Carta de Localização dos Valores Patrimoniais no 
Anexo IV dos Anexos Técnicos. 

As condições de visibilidade do solo, aquando da realização da prospecção sistemática, não 

foram as ideais. Tal situação ocorreu apesar de praticamente já não existir vegetação e muito 

menos árvores, ou outro tipo de obstáculos, por força dos trabalhos de desmatação e de 

regularização do solo. Esses trabalhos foram feitos em momento anterior à análise que fizemos ao 

terreno (ver Carta de Condições de Visibilidade do Solo no Anexo IV dos Anexos Técnicos).  

De igual modo, a morfologia do terreno não impôs obstáculos de difícil transposição. 

Todavia, o estado avançado dos trabalhos no terreno impôs modificações significativas às 

condições originais do solo, tampando áreas e revolvendo outras. Tal situação resultou na 

incapacidade de avaliar correctamente o solo e a morfologia original do espaço alvo deste Descritor 

Patrimonial (ver Apêndice Fotográfico no anexo IV dos Anexos Técnicos). 

III.11.5. Caracterização 

O património arqueológico existente na área envolvente do projecto concentra-se numa faixa 
cronológica que medeia entre a Pré-História e o final da Idade Média, caso aceitemos que o troço 

de muralha, patente junto à ponte sobre a Ribeira de Sor, é obra de um dos primeiros reis da 2ª 

Dinastia.  

Com um elevado grau de probabilidade, a quase totalidade dos vestígios estão relacionados com 

a geologia do terreno, nomeadamente com os muitos terraços fluviais que formam uma boa parte 

das margens da Ribeira de Sor e seus principais afluentes. Foi prestada especial atenção aos 

vestígios arqueológicos patentes no aro da cidade e da freguesia de Tramaga, nomeadamente 
aqueles que a bibliografia especializada coloca próximo ao aeródromo. Os únicos vestígios 

conhecidos, que não se enquadram no quadro cronológico que corresponde à Pré-História, são os 

marcos miliários, as inscrições e a mais que provável ponte sobre a Ribeira de Sor. São obra da 

governação romana na Península Ibérica.  

Quanto ao património arquitectónico ele é pouco variado, tanto em funcionalidade como em 

cronologias. Na generalidade estamos a falar de edifícios públicos e religiosos, de traça 

relativamente recente e de casas de habitação de cariz urbano que se alinham ao longo de 

arruamentos, na sua grande maioria planeados e abertos na 2ª metade do século XX. As únicas 

notas dissonantes são a ponte sobre a Ribeira de Sor – que parece apresentar um ou outro sinal do 

período da Romanização - e a fonte barroca que lhe está muito próxima. 
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III.11.6. Identificação de valores patrimoniais: 

III.11.6.1. Arqueológicos 

Na envolvente do projecto 

O património arqueológico que se conhece em Ponte de Sor, em Tramaga e nos espaços 

geográficos circundantes está quase todo relacionado com a Pré-História antiga. Mais 

especificamente os achados arqueológicos estão maioritariamente relacionados com instrumentos 
líticos, cujas cronologias medeiam entre a Pré-História antiga e a recente, sem esquecer, todavia, 

os sinais da presença romana: epígrafes e miliários.  

1 – Almoinhas Norte – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27333 

Neste local foram referenciados diversos materiais sem definição cronológica. 

Bibliografia: Desconhecida. 

 

2 – Foz Nova 1 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27129 

Num terreno aplanado, situado na margem direita da Ribeira de Marvila, foram referenciados 
vestígios atribuídos à Pré-história recente. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

3 – Foz Nova 2 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27130 

Numa vasta zona aplanada, entre a margem direita da Ribeira de Marvila e a margem direita da 

Ribeira de Sor, estão referenciados vestígios atribuídos ao período da Pré História recente. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

4 – Foz da Barragem – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27131 

Trata-se de uma cascalheira em terraço fluvial e com vestígios atribuídos à Pré-história recente. 
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Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

5 – Marvila 1 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15473 

Neste local têm sido encontradas lascas macrolaminares atribuídas ao Paleolítico Inferior. A área 
de dispersão é considerável. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

6 – Marvila 2 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27123 

Neste terreno aplanado, situado na margem esquerda da Ribeira de Marvila, têm aparecido 

alguns líticos misturados com a demais cascalheira e que se espalham por um terraço plistocénico. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

7 – Montinho 2 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27128 

Aqui foram referenciados diversos vestígios atribuídos à Pré-História recente. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

8 – Montinho 3 – Tramaga 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27127 

Em terreno aplanado, localizado na margem direita da Ribeira de Sor, foram referenciados 
diversos vestígios atribuídos ao Paleolítico Inferior. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

9 – Alto das Caliças – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15476 
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Neste local foi encontrado um núcleo de quartzito atribuído ao Paleolítico.  

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

10 – Alto do Monte Sobreiro – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15477 

Neste local foi encontrado um percutor e peças macrolíticas atribuídas à Pré-História recente.  

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

11 – Andreu – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15480 

Os vestígios de superfície encontrados neste local são diversos. Entre esses materiais incluiu-se 

um machado em sílex e cerâmica. Nesta, para além da telha da cobertura das casas, há também 

cerâmica doméstica atribuída à Idade Média e Moderna. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

12 – Cabeçãozinho – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27145 

São atribuídos a este sítio achados diversos, os quais abarcam uma cronologia tão vasta como a 

que medeia entre Pré-História recente e a época moderna. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

13 – Caliças 1 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27102 

Os vestígios de superfície aparecem numa pequena rechã aplanada, na margem direita de uma 

linha de água subsidiária da Ribeira de Sor. A sua cronologia é atribuída à Pré-História recente. 

Bibliografia: PONTIS – Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 
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14 – Caliças 3 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 11557 

Há referências vagas à existência de uma necrópole neste local. As escavações aí realizadas não 
confirmaram as informações orais prestadas sobre achados funerários.  

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

15 – Carrascal – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15474 

Vestígios de superfície de indústria lítica, seixos talhados, lascas e núcleos. O período 

cronológico corresponde ao Paleolítico Inferior. 

Bibliografia: Desconhecida 

 

16 – Ervideira – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 1813 

Neste local existe uma gruta onde foi encontrado um machado e fauna malacológica (ostras). 
Período indeterminado da Pré-História. 

Bibliografia: Vasconcelos, J. Leite de – Chrónica, in O Arqueólogo Português, Vol. XV, Lisboa, 

1910, 247; Pereira, F. Alves - Estação Arqueológica de Outeiro da Assenta (Óbidos), in O 

Arqueólogo Português, Vol. 20, Lisboa, 1915, 107-155; PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de 

Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

17 – Estrada da Ervideira – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 27104 

Neste local foram encontrados, à superfície, instrumentos líticos relacionados com o Paleolítico 

Inferior (Acheulense). 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

18 – Monte da Ervideira – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 
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CNS: 11715 

Num cabeço aplanado, junto à Ribeira da Ervideira, foram encontrados peças atribuídas ao 

Neolítico. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

19 – Pinhal do Domingão – Ponte de Sor  

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15482 

Numa zona de olival, onde há muitos seixos à superfície, foram recolhidos alguns com talhe não 

acidental. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sôr, 1999. 

 

20 – Ponte de Sor 1 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 5793 

Este marco miliário deve ter pertencido à via romana Lisboa-Mérida, que passava por Aritium 

Praetorium e Abelterium. A inscrição atribui-o ao imperador Probo (276-282). A sua leitura é a 

seguinte: 

IMP(eratori) CAE(SA) / R(i) M(arco) AVR(elio) / I M(aximo). 

Bibliografia: Vasconcelos, J, Leite de – Coisas Velhas. Excursão pela Estremadura cistagana e 
Norte de Portugal, in O Arqueólogo Português, Vol. 22, Lisboa, 1917, 107-169; ENCARNAÇÃO, José 

d’ - Inscrições romanas do “Conventus Pacensis”. Subsídios para o estudo da romanização, 

Coimbra, 1984; ALARCÃO. J. de, Roman Portugal, Warminster, 1988; PONTIS - Carta Arqueológica 

de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

21 – Ponte de Sor 2 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 7313 

Em 1990 apareceu, junto ao mercado municipal, uma lápide romana em mármore da época de 

Trajano. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

22 – Ponte de Sor 3 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 
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CNS: 27105 

No espaço do actual aglomerado urbano apareceram vestígios da Pré-História recente. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

23 – Ribeirinha 1 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15479 

Neste local foram encontrados materiais atribuídos à Pré-História recente. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

24 – Ribeirinha 2 – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15478 

Neste local foram encontrados materiais sem definição cronológica precisa. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

25 - Água de Todo o Ano – Ponte de Sor 

Classificação: Não se aplica 

CNS: 15481 

Duas lascas macrolaminares em quartzito foram encontradas num eucaliptal de plantio recente, 

onde há uma cascalheira abundante. 

Bibliografia: PONTIS - Carta Arqueológica de Ponte de Sor, Gavião, Ponte de Sor, 1999. 

 

Na área de implantação do projecto 

Após uma prospecção arqueológica sistemática da área, concluiu-se que o espaço estava 
integralmente desmatado, revolvido e parcialmente entulhado pelas obras em curso, pelo que 

qualquer contexto arqueológico hipotético já terá sido alterado e descontextualizado. 

Não foi possível detectar nenhum vestígio arqueológico. 
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III.11.6.2. Arquitectónicos 

Na envolvente do projecto 

Após a prospecção sistemática na área envolvente do projecto, nos caminhos e estradas que 
circundam o aeródromo de Ponte de Sor, no interior da cidade de Ponte de Sor e na freguesia de 

Tramaga, só foram detectadas três ocorrências patrimoniais dignas de registo. 

 

1 – Ponte sobre a Ribeira de Sor – Ponte de Sor 

A actual ponte sobre a Ribeira de Sor, embora modificada, tem a sua origem no começo do 
século XIX, mais precisamente em 1822, altura em que terá substituído uma outra de presumível 

origem romana. Na sua actual composição, 3 arcos sobre o leito da ribeira e 5 em leito de cheias, 

nada tem a ver com uma anterior ponte romana. Muito provavelmente a ponte que a antecedeu 

estava no mesmo lugar da actual ou então muito próxima, porque só assim se justifica a presença 

do pequeno troço de muralha.  

Avaliadas as pedras que entram na composição dos paramentos e arcaria da ponte fora do 
curso da ribeira, percebe-se que há pedra reutilizada, mas nenhuma se pode considerar, 

verdadeiramente romana. Há efectivamente uma escassa possibilidade de uma ou outra ter sinais 

de um forfex que poderá ser romano, mas nem isso é seguro. 

 

2 – Troço de muralha – Ponte de Sor 

O pequeno troço de muralha que se conserva junto à ponte sobre a Ribeira de Sor, tem a 

cronologia indefinida, mas não a sua função. É que atendendo à sua localização e tipologia, será 

mais curial entendê-la como fazendo parte de uma pequena estrutura defensiva relacionada com a 

defesa da passagem da ribeira, pois não nos parece que o pequeno burgo de Ponte de Sor, alguma 

vez tenha tido uma cerca amuralhada, à imagem do que ocorreu em muitas vilas e cidades do 

reino ao longo da Baixa Idade Média e início da Moderna. 

 

3 – Fonte – Ponte de Sor 

Mesmo junto à ponte e muito próximo ao muro defensivo, conserva-se aquela que, durante 

muitos anos, foi a principal fonte do burgo. Tal como hoje se encontra é uma estrutura erguida no 

século XVIII, mais especificamente, na segunda metade daquela centúria, se tivermos em linha de 
conta a tipologia das armas reais, que são claramente de matriz rocaille.  

A sua localização permite alimentar a ideia que ali estava a ponte anterior à actual e que a 

estrutura defensiva que lhe estava adjacente não impediu a sua localização. 

Foi restaurada em tempos recentes. 
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Na área de implantação do projecto 

Após os diversos levantamentos executados conclui-se pela inexistência de elementos 

patrimoniais arquitectónicos na área de implantação do projecto. 
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IV. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJECTO 

A previsão da evolução do ambiente sem o projecto, foi feita através do conhecimento da 
situação anterior ao inicio das obras de ampliação e perspectivando que o ambiente evoluiria 

mantendo o aeródromo existente na sua dimensão anterior.  

Assim, caso a ampliação não tivesse sido executada, seria de esperar que os movimentos 

registados pelo aeródromo se mantivessem, pois este não possuía condições para um aumento do 

tráfego. Por outro lado, não serviria para base permanente dos meios aéreos de combate aos 

incêndios, pois não poderiam aí operar as aeronaves de maiores dimensões afectas a este tipo de 

serviços. 

Ao nível da ocupação dos solos, seriam mantidas as explorações agrícolas existentes, 

beneficiando-se com a manutenção dos montados de sobro e azinho existentes, espécies com 

interesse conservacionista.  

A não execução da ampliação também não afectaria a drenagem natural das linhas de água 

existentes, nem obrigaria à realização de infra-estruturas de drenagem profunda, diminuindo os 

riscos de afectação dos recursos hídricos. 

Na perspectiva do ambiente sonoro a não execução das ampliação do aeródromo, manteria o 

ambiente sonoro actual, e de acordo com o Mapa de Ruído apresentado no Anexo III dos Anexos 

Técnicos, compatível com uma boa qualidade de vida, uma vez que não são ultrapassados os 

limites legais impostos pelo Regulamento Geral de Ruído, não havendo afectação significativa dos 

receptores sensíveis mais próximos. 

Ao nível sócio-económico considera-se que a não execução deste projecto traria desvantagens, 
quer pela pouca mão-de-obra afecta ao funcionamento normal da infra-estrutura quer pela menor 

atractividade para a sua utilização no âmbito do desenvolvimento turístico do concelho, 

nomeadamente, complementando a zona de desenvolvimento turístico da Barragem de Montargil 

existente nas proximidades. 

Contudo, face à situação actual, a previsão mais realista deverá abordar a evolução do local na 

ausência de conclusão da ampliação já iniciada. Assim, na situação actual, considera-se que 

praticamente todos os impactes decorrentes dos trabalhos de construção da ampliação do 

aeródromo já ocorreram pelo que a evolução do ambiente afectado será praticamente a mesma, 

concluindo-se ou não os trabalhos em falta na infra-estrutura. Ressalva-se apenas a questão da 

iluminação da pista, que poderá impor restrições à utilização nocturna da infra-estrutura pelas 
aeronaves da Protecção Civil. Este aspecto poderia ter consequências ao nível do Ambiente Sonoro, 

embora as previsões efectuadas para a situação futura não prevejam que sejam ultrapassados os 

limites legais admissíveis. 
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V. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

A Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais constitui uma das principais funções do 
Estudo de Impacte Ambiental, sendo uma das fases fundamentais da Avaliação de Impacte 

Ambiental. A análise e previsão dos impactes associados à ampliação e exploração do Aeródromo 

Municipal de Ponte de Sor basearam-se na caracterização da situação de referência e na projecção 

e avaliação da sua evolução na sequência da implementação do Projecto, em comparação com a 

evolução do ambiente sem a implementação do Projecto.  

Neste capítulo apresenta-se a identificação, caracterização e a avaliação dos impactes 

ambientais, positivos e negativos, associados ao Projecto, assim como a síntese global dos 
impactes ambientais previsíveis. A avaliação de impactes foi efectuada por descritor ambiental, 

seguindo a organização de temas adoptada no capítulo de caracterização do ambiente afectado 

pelo projecto (situação de referência). 

V.1. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A identificação e avaliação dos impactes induzidos pela implementação do Projecto basearam na 

informação disponível e no conhecimento pericial dos especialistas envolvidos. Os descritores 

considerados na análise de impactes foram os analisados na caracterização da situação de 

referência.  

Para cada um dos descritores ambientais caracterizados na situação de referência foram 
identificadas as acções associadas ao Projecto que poderão induzir alterações sobre a situação 

actual, dissociando-se os impactes associados à fase de construção e à fase de exploração. Foi 

ainda efectuada uma previsão dos impactes associados a uma eventual desactivação do 

empreendimento, considerada como a remoção das estruturas edificadas e recuperação da 

morfologia original do terreno (antes da construção do aeródromo existente). No entanto esta 

previsão acarreta um elevado grau de incerteza.  

A avaliação de impactes ambientais foi efectuada da forma mais rigorosa possível atendendo 

aos seguintes parâmetros: 

•••• No que se refere ao seu potencial (P), os impactes foram classificados como positivos, 
negativos, neutros ou indeterminados. Considerando-se como impactes positivos aqueles que 

acarretam ganhos para o ambiente, foram ainda avaliados impactes neutros ou 

indeterminados, os primeiros quando não afectem o descritor em análise, no segundo caso 

quando não seja possível prever a sua tipologia. Na matriz serão quantificados como: +1 

(positivo); -1; negativos; 0 (neutros/indeterminados); 

•••• Relativamente à importância (I), significado relativo, dos impactes ambientais determinados 

pelo Projecto, foi adoptada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que 

permitiu transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo 

Projecto em cada uma das vertentes do meio. Assim, no que se refere à importância, os 

impactes ambientais resultantes do Projecto em análise foram classificados como 
insignificantes, pouco significativos, significativos ou muito significativos. Esta hierarquização 

permite determinar o grau de preocupação com que o impacte deverá ser encarado pelo 

público afectado, os impactes muito significativos e significativos, deverão ser analisados com 
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maior relevância a ponto de se proporem medidas de minimização da sua evolução durante as 

diferentes fases do projecto. Na matriz os impacte serão quantificados da seguinte forma: 

 1  2-3   5-6  9-11  

Insignificativo 
Pouco 

significativo 
Significativo 

Muito 
significativo 

•••• Os impactes foram ainda identificados de acordo com a sua Natureza - directa ou indirecta, 

dependendo se o impacte ambiental deriva directamente ou não das actividades do projecto, 
considera-se como directo quando é determinado pelo próprio projecto e indirecto quando os 

efeitos se devem não ao projecto mas às actividades com ele relacionadas;  

•••• Relativamente à magnitude (M) dos impactes ambientais determinados pelo Projecto, foram 

utilizadas técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos 

impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das acções propostas e a sensibilidade 

de cada um dos factores ambientais afectados. Quando exequível, a magnitude (significado 

absoluto) dos potenciais impactes ambientais foi traduzida de forma qualitativamente mas tão 

objectiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes foi classificada 

como elevada, moderada, reduzida ou nula. No âmbito da identificação e avaliação de 

impactes foram ainda indicados os impactes que não podem ser minimizados e avaliados os 

impactes residuais.  

 1  2   5  12  

Nula   Reduzida  Moderada  Elevada  

•••• No que se refere à frequência (F) com que o impactes se verifica este será classificado como 
Raro (1), Pouco frequente (3); Frequente (5) e Muito Frequente (9).  

•••• A distribuição temporal (Pr) em que se faz sentir o impacte será quantificada na matriz e 

da seguinte forma: 

 2  6   12  

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

O resultado final consiste na multiplicação das ponderações atribuídas a cada impacte de modo 

a que seja quantificado o significado de cada impacte, bem como identificados os impactes para os 

quais são necessárias medidas de minimização mais atentas e os descritores que requerem 

monitorização ambiental. 

A matriz de quantificação dos impactes ambientais apresenta-se no sub-capítulo V.14 – Síntese 
de Impactes (pág. 168) e resume a avaliação ambiental de cada descritor.  

A avaliação e classificação de impactes ambientais envolvem sempre alguma subjectividade, 

motivada pela subjectividade dos critérios de valorização que cada técnico ou indivíduo lhe atribui. 

Convém ainda referir que na identificação e avaliação dos impactes, optou-se por dar maior 
relevo aos impactes resultantes das acções referentes à segunda fase do Projecto uma vez que 

relativamente às acções já ocorridas, e apesar de serem identificados os impactes, não será 

possível na maioria a dos casos, quantificar a sua significância. 
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V.2. ACTIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

Face à descrição do projecto e ao ambiente afectado pela sua construção considera-se que as 

principais actividades potencialmente geradoras de impactes ambientais negativos ocorrem na fase 

construção, nomeadamente durante os trabalhos de desmatação escavação dos solos e 

terraplanagem, e ainda durante a fase de exploração, durante os processos de descolagem e 

aterragem das aeronaves. Refira-se que a maioria das actividades da fase de construção já 

decorreram, tal como a maioria dos impactes ambientais associados. 

De acordo com as actividades desenvolvidas e a desenvolver na fase de ampliação e exploração 
do Aeródromo identificaram-se as principais acções que se consideram susceptíveis de afectar o 

equilíbrio dos descritores analisados, sintetizadas no Quadro V.1.  

Quadro V.1 – Actividades e acções envolvidas nas fases de construção e funcionamento da 
ampliação do aeródromo 

Fase  Actividades principais  Acções/consequências 

Construção Instalação do estaleiro e 
infra-estruturas de apoio 
(o estaleiro está 
localizado junto a um 
dos acessos de 
emergência do 
aeródromo). 

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Desmatação e limpeza dos locais de implementação do estaleiro; 
Decapagem do solo; 

Emissão de ruído e vibrações; 
Libertação de poluentes atmosféricos; 

Utilização de maquinaria e outros equipamentos. 

 Limpeza e desmatação 
da área de intervenção 
(corte e arranque das 
árvores e arbustos)  

Remoção de rochas de grandes dimensões, detritos e vegetação lenhosa 
(árvores, arbustos, cepos e raízes); 

Manuseamento de resíduos de desmatação; 
Triagem e transporte dos resíduos para tratamento adequado; 

Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 
Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Emissão de ruído e vibrações libertação de poeiras e poluentes atmosféricos; 
Compactação do solo. 

 Escavação e 
movimentação de terras 

Escavação da camada superficial do solo (espessura de 0,50m) 
Escarificação de uma camada de 0,30 m de solo; 

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Aumento do tráfego rodoviário de veículos pesados nas vias de comunicação 
envolventes; 

Presença humana; 
Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Emissão de ruído e vibrações; 

Emissão de poluentes atmosféricos; 
Alteração do uso e ocupação do solo. 

 Instalação de redes de 
infra-estruturas de apoio 

Abertura de valas para instalação das infra-estruturas de drenagem 
profunda; 

Abertura de valas para instalação da tubagem para a sinalização luminosa;  

Movimentação e transporte de terras e materiais; 
Utilização de maquinaria e outros equipamentos; 

Betonagem e pequenos trabalhos em alvenaria; 
Instalação de acessórios especiais (tubagens, cabos, entre outros). 

Circulação de viaturas e maquinaria nas vias de comunicação envolventes; 
Aumento da presença humana no local e da afluência de colaboradores ao 
local de desenvolvimento da empreitada; 

Emissão de ruído e vibrações; 
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Fase  Actividades principais  Acções/consequências 

 Pavimentação da pista e 
acessos e construção do 
muro da vedação no 
limite nascente; 

Movimentação de materiais; 
Colocação de redes de drenagens de águas pluviais;  

Pavimentação; 
Construção da vedação do limite nascente: muro de alvenaria com rede na 
parte superior; 

Pintura da sinalização diurna (marcas de designação das pistas, linha de 
marcação do eixo da pista, mascas de soleira, marcas de soleira deslocada, 
marcas de distância fixa, marcas de zona de pouso; caminhos de circulação 
e placas de estacionamento); 

Instalação de sinalização luminosa. 

 Desmonte do estaleiro e 
arranjos exteriores finais  

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Remoção e transporte de materiais sobrantes e elementos inertes; 
Transporte de resíduos da obra; 

Desmobilização da mão-de-obra; 
Reposição da situação inicial. 

Exploração Exploração do 
aeródromo 

Aumento da afluência de pessoas e veículos ao local; 
Aumento dos movimentos de descolagem e aterragem diários; 

Manutenção de equipamentos e estruturas de apoio; 

Manutenção e abastecimento de aeronaves; 
Gestão de resíduos sólidos e de efluentes residuais; 

Manutenção de infra-estruturas e redes; 
Desenvolvimento de actividades induzidas; 

V.3. ATMOSFERA 

Tendo em atenção as especificidades do projecto, não são expectáveis impactes directos sobre 

o clima da região.  

No que se refere à qualidade do ar, as acções do Projecto potencialmente indutoras de impactes 

negativos estão associadas à fase de construção e ao aumento do tráfego aéreo previsto na fase de 

exploração. 

A queima de combustíveis fósseis, associada à utilização de maquinaria e veículos, conduz à 

emissão de poluentes atmosféricos, agravados pelo facto da dispersão de gases não ser tão eficaz 

como por exemplo o das chaminés altas das indústrias, nas quais os impactes ambientais se fazem 

sentir em locais mais afastados da fonte de emissão de poluentes. 

V.3.1. Fase de Construção 

A fase de construção teve início em Janeiro de 2009, pelo que desde então já decorreram a 
maioria das actividades com maior potencial de impacte ao nível da qualidade do ar.  

Com efeito as acções de escavação e movimentação de terras originou a emissão de poeiras, 

que provavelmente não afectou edificações na envolvente, por se encontrarem afastadas, podendo 

apenas ter interferido de forma residual com a infra-estrutura de acesso, IC13/EN2 que limita a 

área a nascente, uma vez que a maior parte das partículas em suspensão deposita-se muito 

próximo das áreas de execução dos trabalhos. Estes impactes tiveram ainda um carácter pontual, 

limitado à duração da empreitada. De facto, durante esta fase poderá ter havido afectação da 

vegetação e da produtividade das actividades agrícolas existentes na envolvente, nomeadamente o 
olival, e a área de regadio existente a poente.  

Nesta fase do projecto deverão ainda ser movimentados cerca de 26 000 m3 de terras de 

escavação, de acordo com as informações do município. Esta movimentação destina-se à 

regularização das cotas finais dos taludes, dando cumprimento às orientações do INAC. Este 

impacte é considerado negativo, pouco significativo, e de reduzida magnitude uma vez que se 
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limita ao local de intervenção e é também limitado no tempo, podendo ser minimizado pela 

adopção de medidas minimizadoras adequadas. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados (camiões, cilindros, escavadoras entre outros) 

gera libertação de poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas. Estas emissões são 

processadas ao nível do solo, fazendo sentir-se apenas num raio de algumas centenas de metros 

desde a sua origem. As emissões que potencialmente foram libertadas na primeira fase de 

construção, não deverão ter produzido efeitos detectáveis ao nível da qualidade do ar no local, e 

menos ainda a nível regional. 

Pelo facto de haver uma grande diversidade de maquinaria e diferentes tempos de 
funcionamento e ainda pelo facto de a maior parte da fase de construção já ter decorrido, não foi 

possível avaliar quantitativamente as emissões dos poluentes atmosféricos inerentes às actividades 

de construção. Considera-se no entanto que, em princípio, todo o equipamento e maquinaria 

afectos à obra se encontravam em perfeito estado de conservação, em conformidade com as 

normas de emissão de poluentes para a atmosfera e com a manutenção e inspecções actualizadas. 

A emissão de poluentes atmosféricos a partir de veículos e equipamentos afectos à obra poderá 
ter impactes negativos, por serem emitidos gases com efeito de estufa (GEE), mas pouco 

significativos, uma vez que apesar do volume de terras que ainda necessitam de ser movimentadas 

e dos materiais a transportar, estas actividades limitam-se à fase de construção, considerando-se 

de reduzida magnitude, não se esperando alterações ao nível da qualidade do ar regional. 

Por fim, a fase de pavimentação que inclui ainda trabalhos diversos de construção civil, poderá 

induzir impactes de carácter temporário nas frentes de obra, estaleiro e respectivos acessos, 

resultando daí a emissão de partículas resultantes dos trabalhos e libertação de gases de 

escape dos diversos equipamentos e veículos. 

Adicionalmente, tendo em atenção que a direcção predominante dos ventos, ao longo do ano, é 
Noroeste, os poluentes tenderão a ser conduzidos preferencialmente para Sudeste, não afectando 

os aglomerados mais próximos. Esta é, no entanto, a direcção do aglomerado de Galveias, mas 

como se encontra a cerca de 7,5 km não se espera que seja afectado, ainda para mais porque os 

ventos com maior frequência não são os que possuem maior velocidade. 

Sintetizando, pode concluir-se que os impactes na qualidade do ar, durante a fase de 

construção são negativos, pouco significativos, com carácter temporário, ocorrendo apenas durante 
o período de execução da obra, com maior significado no local de implementação do projecto, e 

com reduzida magnitude. No Quadro V.2 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa 

terem já ocorrido sobre a qualidade do ar, durante a fase de implementação do Projecto. 

Quadro V.2 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor qualidade do 
ar, fase de construção  

Acções                            Impactes Emissão de poeiras Emissão de outros poluentes 
atmosféricos e GEE 

Escavação e movimentação de terras 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Transporte de materiais e circulação 
de veículos e maquinaria 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 
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Pavimentação e outros trabalhos de 
construção civil 

Exíguo 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

 

V.3.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do aeródromo municipal de Ponte de Sor, as acções susceptíveis 

de provocar impactes sobre a qualidade do ar são essencialmente a afluência de veículos 

motorizados ao local, bem como o aumento esperado de tráfego aéreo, nomeadamente aumento 

das acções de descolagem, aterragem e movimentação na pista das aeronaves.  

Como já foi referido, a utilização de veículos automóveis promove a emissão de poluentes 
atmosféricos (CO, SO2, NOx, partículas, entre outros) que alteram a constituição química natural 

da atmosfera. A acção dos fenómenos atmosféricos como os ventos e as chuvas permitem a 

dispersão dos poluentes mas, por outro lado, as temperaturas mais elevadas resultantes da luz 

solar, geralmente agravam os seus efeitos. 

Assim, a exploração do aeródromo, induz indirectamente ao aumento da emissão de 

poluentes atmosféricos, por um lado devido ao aumento esperado de mão-de-obra afecta à 

infra-estrutura, que diariamente terá de se deslocar para o local, e por outro lado, devido ao 

aumento de tráfego rodoviário gerado pela utilização civil do aeródromo. Apesar dos aumentos 
esperados, estes não deverão ser significativos uma vez que o tráfego aéreo médio gerado 

também não se prevê elevado. Nestas condições os impactes resultantes do aumento de tráfego 

rodoviário consideram-se negativos, pouco significativos e com reduzida magnitude, uma vez que 

não se prevê que os aumentos sejam significativos e, por outro lado, os veículos tendem a ter um 

desempenho cada vez menos impactante sobre a qualidade do ar. A expectativa da utilização 

futura de carros eléctricos potencia ainda mais a diminuição das consequências negativas dos 

transportes sobre a qualidade do ar. 

Directamente, o aumento do número de voos diários que se espera que ocorra, levará ao 

consequente aumento das descolagens, aterragens e movimentações para estacionamento ou 

posicionamento das aeronaves na pista, acções estas mais susceptíveis de terem impactes na 

qualidade do ar local. De facto é durante estas acções que são emitidos os principais poluentes 
(CO, NOX, SO2, HC, partículas finas, entre outros) susceptíveis de provocar alterações da 

qualidade do ar ao nível do solo. Apesar disto, não é expectável que ocorram impactes 

significativos ao nível da qualidade do ar local, uma vez que a orografia aplanada do local facilitar a 

dispersão dos poluentes, e o tráfego esperado também não é muito significativo. Assim é 

expectável que os impactes resultantes sejam negativos, embora pouco significativos e de 

magnitude reduzida. 

As deslocações do ar resultado do movimento das aeronaves, principalmente dos helicópteros 

poderá originar a dispersão de poeiras no local. O impacte resultante destas acções, considera-

se negativo, pouco significativo e de reduzida magnitude, uma vez que podem ser minimizados 

pela manutenção adequada da pista, reduzindo as partículas passíveis de serem movimentadas no 

ar. 

Por fim, as instalações existentes terão associados consumos energéticos, nomeadamente de 

energia eléctrica que permitirá o funcionamento do sistema de iluminação, computadores, ar 

condicionado, etc. Nesta situação haverá sempre emissões associadas ao funcionamento destes 
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equipamentos uma vez que a energia consumida provém numa proporção razoável de fontes não 

renováveis. O impacte negativo resultante é, no entanto, pouco significativo, e de reduzida 

magnitude, dada a cada vez maior eficiência energética dos equipamentos e também devido ao 

aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis. 

No Quadro V.3 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ocorrer sobre a 

qualidade do ar, durante a fase de implementação do Projecto. 

Quadro V.3 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor qualidade do 
ar, fase de exploração  

Acções                            Impactes Emissão de poeiras 
Emissão de outros poluentes 

atmosféricos e GEE 

Aumento do tráfego rodoviário 
afluente ao local 

Exíguo 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Aumento do tráfego de aeronaves 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Exploração do aeródromo Exíguo 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

 

V.4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

V.4.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção da infra-estrutura houve alteração da topografia local, com a 
escavação e terraplanagem de toda a área. Estas acções contribuíram para a destruição das 

estruturas geológicas e alteração da geomorfologia existentes. Por outro lado foram criadas novas 

formas de relevo, nomeadamente o talude que circunda quase toda a área, com excepção do limite 

nascente, talude esse que comportará as terras de escavação não utilizadas na obra. Refira-se que 

de acordo com as informações do empreiteiro e do Município, não foram necessárias terras de 

empréstimo nem depósitos de aterro para a execução da obra, tendo já sido movimentadas cerca 

de 525 452 m3 de terras. Posteriormente, e de acordo com as orientações do INAC, irá ser 

necessário diminuir a dimensão dos taludes, pelo que se prevê a remoção posterior de 26 000m3 

de terras.  

Apesar de haver alteração da geologia numa área de extensão considerável, considera-se que 
do ponto de vista deste descritor, estas alterações não são relevantes dado tratar-se de estruturas 

geológicas vulgares à escala regional. Nesta fase do projecto, e tendo em consideração que já 

decorreram a maioria das acções de escavação, os impactes sobre a geologia serão diminutos. 

No que se refere à geomorfologia, a primeira fase do projecto introduziu alterações 

morfológicas numa área de dimensão considerável (cerca de 113 ha) e construiu taludes numa 

área naturalmente aplanada, considerando-se que este descritor foi afectado negativamente de 

forma expressiva, não resultando no entanto, riscos significativos para o ambiente ou populações. 

Na segunda fase do projecto, os taludes serão alvo de regularização das cotas finais, suavizando a 
sua morfologia. Por este motivo, os impactes resultantes da segunda fase da ampliação, que 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 139 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

incluem uma suavização das cotas dos taludes, consideram-se positivos, directos, de reduzida 

magnitude, considerando-se poucos significativos. 

A instalação do estaleiro de apoio à obra incidiu sobre uma área já afecta às operações do 

aeródromo, pelo que futuramente será alvo de recuperação, não se considerando os seus efeitos 

significativos, sendo reversíveis após a conclusão da obra. 

Na fase final da obra, o desmonte do estaleiro e os arranjos exteriores contribuirão para 
minimizar os impactes sobre este descritor, restabelecendo-se a morfologia do terreno nos locais 

onde é possível. Estas acções terão um impacte positivo, directo, de magnitude reduzida 

considerando-se pouco significativo dada a pequena área a que respeita. 

No Quadro V.4 sintetizaram-se os principais impactes sobre a geomorfologia, geologia e 

geotecnia, durante a fase de implementação do Projecto. 

Quadro V.4 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor geologia e 
geomorfologia, fase de construção  

Acções                            Impactes 
Alteração das formas de 

relevo 
Alteração das estruturas 

geológicas locais 

Escavações e movimentação de 
terras 

Negativo 

Pouco Significativo 

Reduzida magnitude  

Exíguo 

Implantação do estaleiro 

Negativo 

Insignificante 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Desmonte do estaleiro e arranjos 
exteriores 

Positivo 

Pouco significativo 

Média magnitude 

Exíguo 

V.4.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do aeródromo não estão previstos impactes sobre o descritor 

geologia, geotecnia e geomorfologia. 

V.5. SOLOS: CAPACIDADE DE USO E OCUPAÇÃO 

Os impactes resultantes da implementação do Projecto sobre o solo decorrem essencialmente 

durante a fase de construção e prendem-se com a destruição do solo vegetal/alteração da 

ocupação, perda de capacidade de uso e ainda pela indução de processos erosivos. 

V.5.1. Fase de Construção 

A instalação do estaleiro e a movimentação de pessoas e equipamentos no inicio da 
construção originou a compactação dos terrenos, principalmente nos locais onde serão implantadas 

as infra-estruturas, originando a degradação do solo por alteração das suas características 

físicas. No entanto, uma vez que o estaleiro foi ocupar uma área já afecta à utilização do 

aeródromo considera-se que os impactes resultantes são mínimos. 

Durante a primeira fase de construção procedeu-se à limpeza e desmatação geral do solo na 

área de intervenção e posteriormente à escavação e remoção da camada vegetal numa 

espessura de 0,50 m. Estas acções levaram à movimentação de cerca de 525 451 m3 de solos que 
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ficaram assim expostos aos agentes erosivos, nomeadamente, água e vento, originando o seu 

potencial arrastamento, deslizamento de terras, compactação por movimentação da maquinaria 

pesada, alteração do perfil e degradação física, o que consequentemente condiciona o valor 

pedológico e reduz o seu potencial de uso. Nesta fase ainda se prevê a movimentação de cerca de 

26 000 m3 de solos, para regularização das cotas finais dos taludes. Esta acção poderá originar 

impactes sobre o solo, pela exposição do mesmo aos agentes erosivos, potenciando o seu 

arrastamento pelas águas das chuvas e consequente perda de solos e assoreamento das linhas de 

água mais próximas. Consideram-se este impacte como negativo, directo, de moderada magnitude 

e pouco significativo pois terá uma incidência local e terá ainda um carácter temporário. 

Adicionalmente, poderão ser adoptadas medidas minimizadoras que atenuem o impacte gerado. 

Os solos ocorrentes são predominantemente Podzóis, que apesar de não possuírem grande 
capacidade de uso, nomeadamente agrícola, possuem susceptibilidade à erosão e contaminação. 

Embora o concelho tenha ainda uma componente agrícola forte, a análise da carta de 

capacidade de uso do solo, revela que os solos afectados possuem pouca capacidade de uso 

agrícola, integrando-se em duas classes principais: C e D às quais correspondem respectivamente 

solos condicionados por limitações acentuadas e solos com limitações severas. Esta situação 

minimiza os impactes da ampliação do aeródromo sobre uma potencial ocupação agrícola.  

Relativamente à capacidade de uso florestal, e de acordo com os elementos constantes no 
PROFAA, a área afectada possuía aptidão elevada a média para azinheira, sobreiro, eucalipto, 

pinheiro-manso e pinheiro-bravo, pelo que os impactes induzidos consideram-se negativos, 

minimizados pelo facto dos povoamentos florestais destruídos serem bastante comuns na região e 

a maior parte do concelho possuir aptidão florestal. 

A remoção da vegetação traduziu-se numa alteração da ocupação do solo, que era 

predominantemente florestal (montado de sobro e azinho, matos e eucaliptal), havendo também 

duas áreas agrícolas (olival e milho). Estimou-se uma redução de cerca de 81ha de área florestal 

(55 de montado e matos e 26 de eucaliptal) e 17 ha de área agrícola (13 ha de olival e 4 ha de 
milho) Parte destas áreas serão impermeabilizadas pela pavimentação da pista e dos taxiways. 

Assim, a alteração da ocupação do solo foi algo significativa, pois apesar de ao nível do concelho 

haver uma clara predominância deste tipo de ocupação, tratava-se de áreas alvo de investimentos 

recentes: olival novo e montado de sobro e azinho resultante de um projecto de reflorestação 

apoiado pelo Programa Ruris. Adicionalmente, os sobreiros e azinheiras são espécies vegetais 

abrangidas por legislação de protecção específica devido ao elevado valor ambiental e económico 

destas comunidades vegetais. Como medidas compensatórias da ocupação das áreas de sobro e 

azinho, o município apresentou um projecto de beneficiação de áreas florestais com ocupação 

semelhante num total de cerca de 107 ha, valor bastante superior à área afectada. 

As escavações e movimentações de terras necessárias à construção das infra-estruturas 

previstas e a deposição das mesmas em taludes não revestidos em redor da área da futura pista 
induziram processos erosivos. Assim, os materiais terrosos que não foram utilizados na obra 

foram depositados num talude que limita quase toda a área do aeródromo, com excepção do limite 

nascente. Estas actividades, associada aos fenómenos de pluviosidade poderá ter conduzido ao 

arrastamento de partículas do solo, com a consequente afluência de materiais às linhas de água a 

jusante, nomeadamente à Ribeira de Marvila. A ocorrência deste impacte é minimizada pelo facto 

de possuir um carácter temporário, uma incidência local e ainda pelo facto dos solos afectados 

possuírem baixa capacidade de uso, nomeadamente para usos mais exigentes (agrícolas). 

Considera-se ainda que a ocorrência deste impacte poderá ser minimizada, futuramente, e para sa 
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actividades de movimentação de terras que ainda se irão desenvolver, através da adopção de 

medidas minimizadoras adequadas. 

Durante o desenvolvimento das actividades construtivas podem ocorrer derrames acidentais de 

substâncias contaminantes, agravados caso não sejam respeitadas as boas práticas ambientais em 

obra. Um possível derrame de óleos, lubrificantes ou outras substâncias contaminantes 

corresponderá a um impacte negativo, directo, com média magnitude (não sendo de esperar que a 

contaminação se disperse para além do local onde se verificou o incidente) considerando-se pouco 

significativo, desde que sejam adoptadas medidas de protecção do solo em obra. 

No Quadro V.5 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa poderem ainda ocorrer 
sobre o solo, durante a fase de implementação do Projecto. 

Quadro V.5 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor solo, fase de 
construção 

Impactes 

 

Acções  

Alteração da 
capacidade de uso / 

degradação física 

Exposição aos 
agentes erosivos 

Poluição/ 

Contaminação 

Escavação e movimentação 
de terras 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida magnitude 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

Actividades construtivas de 
carácter geral 

Exíguo Exíguo 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

V.5.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração os impactes sobre o solo resultarão essencialmente dos potenciais 
derrames de substâncias poluentes. A implementação de um sistema de gestão ambiental no 

aeródromo poderá reduzir essa possibilidade, sendo que a ocorrer, os impactes serão negativos, 

directos de magnitude moderada e insignificantes, pois haverá condições para controlar de 

imediato a ocorrência. 

V.6. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Os principais impactes do Projecto sobre os recursos hídricos superficiais, resultam 

essencialmente da destruição da rede de drenagem natural e do aumento de sólidos suspensos 

totais afluentes às linhas de água natural. 

V.6.1. Fase de Construção 

Como já foi referido, a maioria das actividades que compõem a fase de construção já 
decorreram.  

A alteração da topografia provocada pelas operações de terraplanagem necessárias à 

implantação das estruturas previstas, nomeadamente a nova pista, alterou totalmente a rede de 

drenagem superficial natural existente. Esta alteração constituiu um impacte negativo que foi 

minimizado pela instalação do sistema de drenagem superficial e profundo do aeródromo 

permitindo que os fluxos hidráulicos sejam restabelecidos. 
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A desmatação e posterior escavação e movimentação de terras ocorreram em parte no final 
do Inverno e Primavera. Por este motivo muitas das acções de escavação e movimentação de 

terras poderão ter ocorrido durante o período chuvoso o que poderá ter conduzido à erosão das 

partículas dos solos escavados e consequente afluência à rede hidrográfica existente provocando 

um aumento de sólidos suspensos totais.  

As acções a desenvolver nesta fase, incluem a movimentação de terras, o que poderá originar 

impactes negativos, directos, de magnitude moderada mas que se consideram pouco significativos, 

pois possuem uma incidência local, são temporários e poderão ser minimizados pela adopção de 

medidas minimizadoras adequadas. 

Outro impacte potencial, na fase de construção, prende-se com o risco de derrames acidentais 
de substâncias poluentes nos solos, que poderão posteriormente ser arrastadas pelas águas 

pluviais até às linhas de água naturais. A existência em obra de vários veículos e maquinaria 

pesada, implica actividades de manutenção que envolve o manuseamento de combustíveis, óleos 

lubrificantes, entre outras substâncias com potencial poluente. 

Os impactes resultantes dos eventuais derrames consideram-se negativos, indirectos, tem 
incidência local, e magnitude moderada mas consideram-se pouco significativos pois podem ser 

adoptadas medidas preventivas que evitam ou minimizam este tipo de impactes. 

Durante a fase de construção haverá consumo de recursos hídricos, necessários para as 

instalações sanitárias, e consequente produção de efluentes residuais. Uma vez que existe uma 

captação subterrânea própria capaz de suprir estas necessidades, não se considera a afectação dos 

recursos hídricos superficiais. Estes podem, no entanto, ser afectados pela descarga dos efluentes 

residuais equivalentes a domésticos produzidos. Como existem fossas sépticas estanques que 

permitem a remoção do efluente para uma ETAR com capacidade suficiente para os tratar, 

consideram-se os impactes resultantes insignificantes.  

No Quadro V.6 sintetizaram-se os principais impactes que se pensa terem já ocorrido sobre os 
recursos hídricos superficiais, durante a fase de implementação do Projecto. 

Quadro V.6 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor recursos 
hídricos superficiais, fase de construção 

Impactes 

Acções  
Assoreamento  

Produção de 
efluentes 
residuais 

Poluição/ 

Contaminação 

Instalação e 
funcionamento do 
estaleiro  

Exíguo Exíguo 

Negativo  

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

Movimentação de 
terras e circulação de 
máquinas e 
equipamentos 

Negativo  

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

Exíguo 

Negativo  

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

Actividades 
construtivas de 
carácter geral 

Negativo  

Pouco Significativo 

Reduzida Magnitude 

Exíguo 

Negativo  

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

V.6.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes prendem-se essencialmente com a produção de 
águas residuais e potencial contaminação das linhas de água. 
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O aumento esperado dos consumos de água, afectos à exploração normal do aeródromo, irá 
originar um aumento proporcional de produção de efluentes residuais de origem sanitária 

associada às instalações das várias entidades instaladas no aeródromo. Os impactes resultantes 

são negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos uma vez que os efluentes produzidos 

serão tratados numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) existente que possui 

condições e capacidade para efectuar o tratamento. 

No caso dos consumos efectuados com a lavagem dos pavimentos e aeronaves, as águas 

resultantes são encaminhadas para a rede pluvial existente. Uma vez que neste caso poderá haver 

contaminação por hidrocarbonetos resultantes das operações normais de abastecimento e 

manutenção das aeronaves, os impactes resultantes consideram-se negativos, prováveis, de 
magnitude moderada e pouco significativos pois poderão ser minimizados pela individualização da 

rede de drenagem das placas de estacionamento e colocação de um separador de hidrocarbonetos 

a montante da descarga na rede de drenagem natural. 

Durante o funcionamento poderá ocorrer derrames acidentais de substâncias poluentes 

como combustíveis, óleos ou outros lubrificantes. Nesta situação os impactes resultantes sobre os 

recursos hídricos serão negativos, directos podendo considerar-se de magnitude moderada e pouco 

significativos pois poderão ser evitados/minimizados através da adopção de um sistema de gestão 

ambiental no aeródromo, que permita prevenir este tipo de incidentes e minimizá-los quando 

ocorrem. 

Quadro V.7 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor recursos 
hídricos superficiais, fase de exploração 

Impactes 

 

Acções  

Produção de 
efluentes residuais 

Poluição/ 

Contaminação 

Funcionamento do 
aeródromo  

Negativo 

Pouco Significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco Significativo 

Reduzida Magnitude 

V.7. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

V.7.1. Considerações Gerais 

A predição e a avaliação dos impactes produzidos no ambiente pelas actividades desenvolvidas 

por uma infra-estrutura deste tipo, pode basear-se numa escala qualitativa, a qual classifica os 

impactes em positivos e negativos diferenciados pelo grau de significância que apresentam. 

A execução deste EIA centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser 
considerada como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos. 

Seguidamente, proceder-se-á à identificação de cada um dos impactes, considerando o efeito 

que estes produzem sobre o descritor em análise – a Hidrogeologia. Assim, os impactes sobre este 

descritor serão identificados pela sigla Hg (de Hidrogeologia) seguida de uma letra que identificará 

a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: C (para a fase de Construção) e E (para a fase de 

Exploração). A identificação de cada impacte terminará com um algarismo que simplesmente 

representa a ordem em que ele foi identificado dentro do descritor e na fase correspondente. Neste 

trabalho, resumimos as características dos impactes identificados, de acordo com a sua natureza 
(em positivo ou negativo), a sua ordem (em directos, indirectos ou cumulativos), a sua magnitude 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 144 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

(em elevada, moderada, ou reduzida), a sua probabilidade (em improvável, provável ou certo), a 

sua duração (em temporário ou permanente), a sua reversibilidade (em reversível ou irreversível) 

e a sua escala (em local, nacional ou regional). A significância de cada impacte identificado será 

classificada como: nula; negligenciável; baixa; média; elevada ou indeterminada. 

V.7.2. Fase de Construção 

Das principais acções decorrentes da fase de construção, susceptíveis de originarem alterações 

ao nível do descritor Hg, destacam-se: 

• Movimentação superficial de terras, com consequente alteração das condições de 
infiltração para os aquíferos; 

• Diminuição da recarga, em consequência da impermeabilização de áreas que serão 

afectas à recarga do aquífero, com consequente afectação do nível freático; 

• Derrames acidentais de resíduos, nomeadamente óleos e combustíveis das máquinas a 
laborar durante a modelação do terreno, implicando a hipotética contaminação do 

aquífero profundo. 

Assim, teremos: 

Impacte Hg.C.01: Diminuição da recarga dos aquíferos em consequência da 
movimentação de terras 

A movimentação de terras ocorrerá, essencialmente, na fase de preparação do terreno para a 

obra de ampliação da pista, assim como aquando das intervenções nas infra-estruturas existentes. 

Esta acção implica uma modificação no modelo natural de infiltração de águas pluviais, com a 

consequente diminuição da recarga desde os níveis mais superficiais até aos mais profundos, 

podendo culminar na afectação do nível freático. Sendo assim, as movimentações de terras, 

previstas para a superfície da área em questão, farão com que haja uma diminuição da recarga 

para os aquíferos. 

Trata-se de um impacte negativo, directo, certo, de magnitude moderada, permanente, 
irreversível e local. Um impacte com estas características pode ser considerado com uma 

significância média. 

Impacte Hg.C.02: Diminuição da recarga dos aquíferos em consequência da 

impermeabilização de áreas potenciais de recarga 

Com a implementação do projecto, será impermeabilizada uma vasta área no decorrer das 
diferentes etapas de construção. Decorrente do projecto, será necessário criar: vias de acesso, 

área para estaleiro, área dedicada ao armazenamento de materiais de construção e áreas de 

construção propriamente dita (ampliação da pista e intervenções nas infra-estruturas de apoio). 

Todas estas zonas farão com que aumente a área impermeabilizada o que, consequentemente, 

fará com que ocorra uma diminuição da recarga do aquífero. 

Trata-se de um impacte negativo, directo, permanente, irreversível, certo, fazendo-se sentir a 

uma escala local podendo, ainda, apresentar uma magnitude elevada. Sendo assim, estamos 
perante um impacte de significância média. 
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Impacte Hg.C.03: Alteração da qualidade da água subterrânea em consequência de 
derrames acidentais 

Durante a fase de preparação do terreno, a ocorrência de derrames acidentais de óleos e outros 

hidrocarbonetos, influenciarão certamente a qualidade da água subterrânea. Nesta fase do projecto 

ocorre a utilização de substâncias poluentes, em particular as utilizadas nos veículos que circularão 

pela área, quer na maquinaria de apoio, quer nos camiões que transportarão os materiais a retirar 

ou a colocar na área e os resíduos resultantes da intervenção. Na intervenção será utilizado um 

conjunto de materiais que, se depositados em locais indevidos e sem as necessárias medidas de 

segurança poderão entrar em contacto com o aquífero. Admite-se, no entanto, que a probabilidade 

de ocorrência de um derrame acidental de óleo, ou outra substância igualmente poluente, apenas 
ocorrerá em situações acidentais. 

Situações que levem a este tipo de impacte serão de ocorrência improvável. Este impacte 

negativo e directo é temporário, reversível e a ocorrer fazer-se-á sentir à escala local, 

apresentando uma magnitude reduzida. Nesta situação estamos perante um impacte de 

significância baixa. 

Para a fase de construção (C), podemos resumir as características dos impactes identificados 
tal como se apresentam no Quadro V.8. 

Quadro V.8 – Caracterização dos impactes na fase de construção (C). 

Impacte Natureza Ordem Magnitude Probabilidade Duração Reversibilidade Escala Significância 

Hg.C.01 Negativo Directo Elevada Certo Permanente Irreversível Local Média 

Hg.C.02 Negativo Directo Elevada Certo Permanente Irreversível Local Média 

Hg.C.03 Negativo Directo Reduzida Improvável Temporário Reversível Local Baixa 

V.7.3. Fase de Exploração 

Os impactes ambientais gerados durante esta fase serão de menor importância do que os 
gerados na fase anterior. Deste modo, consideram-se as seguintes acções como geradoras de 

impactes negativos, sobre este descritor: 

• Presença física da pista e infra-estruturas de apoio, o que poderá conduzir à afectação 

da disponibilidade dos recursos subterrâneos, por diminuição da recarga superficial; 

• Movimentação de pessoas e máquinas, nomeadamente os meios aéreos, aumentando o 
risco de afectação dos recursos hídricos, através de derrames acidentais. 

Da análise qualitativa dos impactes, advém: 

Impacte Hg.E.01: Afectação do nível freático em consequência da sobre-exploração do 
aquífero profundo. 

No funcionamento normal de um empreendimento deste tipo, com as características que lhe 

estão associadas, deverá ser considerada a exploração do aquífero para fazer face às necessidades 

de água, nomeadamente nos meses críticos de combate aos incêndios. Esta exploração do recurso 

hídrico subterrâneo poderá conduzirá ao rebaixamento do nível freático. Na área em estudo 

existem três furos de captação de água, no entanto só um dos furos se manterá em uso e, na sua 
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envolvente, foram identificadas várias captações, essencialmente com a tipologia de poço. Com a 

implementação do projecto a exploração do recurso hídrico subterrâneo irá aumentar, devendo ser 

tido em atenção a possibilidade de ocorrência de afectação do nível freático e, consequentemente, 

das captações que se localizem na sua envolvente imediata. 

Este impacte negativo é de ocorrência provável. Trata-se, ainda, de um impacte directo, 

permanente, irreversível, de magnitude moderada e escala local. Assim, temos um impacte de 

significância média. 

Impacte Hg.E.02: Alteração da qualidade da água em consequência de derrames 
acidentais de óleos e outros hidrocarbonetos. 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 

provenientes da circulação de veículos e máquinas, poderá traduzir-se em impactes negativos 

sobre os recursos hídricos com alguma gravidade e de complexa recuperação. Este impacte poderá 

tornar-se considerável tendo em conta o aumento de tráfego aéreo relacionado, directamente, com 

o aumento de capacidade da pista e das infra-estruturas de apoio, mas também nos meses com 

maior risco de incêndio em que haverá mais meios no local. Deverá, também, ser tido em conta 
que no local se encontra um reservatório superficial de combustível que poderá contribuir para a 

alteração da qualidade de água por derrame e infiltração de hidrocarbonetos. 

Este impacte negativo, faz-se sentir à escala local, é improvável, sendo também temporário e 

reversível, com uma magnitude reduzida. Estamos perante um impacte que assume uma 

significância baixa. 

Na fase de exploração (E), para o descritor de hidrogeologia, podemos resumir as 
características dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.9. 

Quadro V.9 - Caracterização dos impactes na fase de exploração (E). 

Impacte Natureza Ordem Magnitude Probabilidade Duração Reversibilidade Escala Significância 

Hg.C.01 Negativo Directo Moderada Provável Permanente Irreversível Local Média 

Hg.C.02 Negativo Directo Reduzida Improvável Temporário Reversível Local Baixa 

V.8. PATRIMÓNIO NATURAL 

Na análise e caracterização de impactes do projecto sobre o património natural, consideram-se 
os impactes sobre a fauna, flora e vegetação. Em todas as situações procedeu-se ao cruzamento 

da informação obtida no levantamento de campo, com a fotografia aérea, cartas de projecto e 

bibliografia diversificada e caracterizaram-se os impactes gerais associados à fase de projecto. 

Na fase de construção os impactes identificados ficam a dever-se essencialmente à destruição 

da ocupação vegetal do solo, destruição de habitats potenciais, eliminação de espécies da fauna, à 

produção de ruído, vibrações e poeiras que afectam o equilíbrio dos biótopos, em particular os 

ciclos de vida dos animais existentes. Os impactes resultantes desta fase da construção irão 

centrar-se na perturbação induzida pelas a actividades a desenvolver nos biótopos da envolvente. 
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V.8.1. Fase de Construção 

Na fase inicial, com os trabalhos de desmatação e posterior escavação e terraplanagem 

da totalidade da área afecta ao projecto, houve destruição total das comunidades vegetais 

presentes e dos habitats utilizados pela fauna. Durante esta fase houve ainda afectação do habitat 

ripícola mais próximo (Ribeira de Marvila) pela instalação da boca de saída do sistema de 

drenagem, assim como a destruição da charca de rega existente no limite poente da área. Os 

habitats húmidos constituem locais preferenciais para certos tipos de aves e para a herpetofauna 

sendo estes os grupos potencialmente mais afectados. 

Considera-se que a afectação do habitat ripícola e associados à presença da água (Ribeira de 
Marvila e charca de rega), constituiu um impacte negativo, atenuado pela proximidade e 

abundância de locais com características semelhantes, passíveis de constituir habitats para a fauna 

referida.  

Por outro lado, a destruição das comunidades vegetais existentes, a maioria correspondendo a 

formações com alto valor conservacionista (montado de sobro e azinho), foi alvo de medidas 

compensatórias, que implicaram a beneficiação de áreas de dimensão muito superior à destruída. 

Entre as espécies potencialmente mais afectadas destacam-se os anfíbios que, devido à sua 

reduzida mobilidade, dificilmente conseguem escapar ao movimento das máquinas e equipamentos 

utilizados na desmatação e terraplanagem Este aspecto poderá ter sido significativo, na destruição 

da charca de rega existente, uma vez que as intervenções mais próximas da Ribeira de Marvila se 

restringiram a uma faixa perpendicular à margem. No entanto, das espécies referenciadas para o 

local não consta nenhuma com estatuto de ameaça, pelo que a significância dos potenciais 

impactes ocorridos é minimizada. 

Outro grupo da fauna potencialmente atingido será o das aves, especialmente porque parte das 
actividades de desmatação e terraplanagem ocorreram durante a Primavera, período típico da 

nidificação das aves. Considera-se, no entanto, que pelo facto de existir no local um aeródromo, 

factor de perturbação ambiental devido à emissão de ruído e vibrações, o espaço da envolvente 

próxima não constituiria um local favorável à nidificação das espécies mais sensíveis.  

A introdução de elementos estranhos no local, como a nova pista, os taxiways e as estruturas já 

construídas, bem como o aumento da produção de ruído, vibrações e poeiras previsto nesta fase 

de construção poderá alterar o equilíbrio dos ecossistemas existentes na envolvente, embora 

a infra-estrutura existente já constituísse um pólo de perturbação devido ao ruído gerado bem 
como ao tráfego associado às actividades normais do aeródromo. 

Nesta situação considera-se o impacte sobre o património natural da envolvente negativo, 

directo, permanente, de magnitude moderada mas pouco significativo, uma vez que parte da área 

estava já afecta ao aeródromo existente, a instalação das actividades foi gradual, permitindo o 

afastamento da maioria das espécies potencialmente ocorrentes. 

Na fase de construção, para o descritor património natural, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.10. 

Quadro V.10 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor património 
natural, fase de construção 

Impactes 

Acções  

Alteração do equilíbrio 
dos ecossistemas da 

envolvente 
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Impactes 

Acções  

Alteração do equilíbrio 
dos ecossistemas da 

envolvente 

Movimentação de terras, circulação de veículos e 
maquinaria; circulação de pessoal 

Negativo  

Reduzida magnitude 

Pouco significativo 

Actividades construtivas de carácter geral 

Negativo  

Reduzida magnitude 

Pouco significativo 

V.8.2. Fase de Exploração 

Os impactes da fase de exploração resultam essencialmente da circulação rodoviária, do tráfego 
aéreo e das actividades quotidianas desenvolvidas no aeródromo. 

A movimentação de viaturas e pessoal ligado à actividade normal do aeródromo poderá manter 

afastados alguns exemplares da fauna. No entanto não se consideram estes impactes significativos 

pois as áreas envolventes manterão a sua ocupação actual podendo dar resposta às necessidades 

de refúgio, abrigo e alimentação da fauna existente. Nas áreas que não são directamente afectas à 

pista, poderá desenvolver-se uma cobertura vegetal do tipo herbáceo, que poderá disponibilizar 

alguns locais de paragem e alimento para a fauna. No entanto, nestes locais não é expectável, 

grande diversidade vegetal, uma vez que as condições de segurança da infra-estrutura implicam 
que a vegetação se mantenha rasteira, não permitindo a evolução natural das comunidades 

vegetais. Pelas mesmas razões de segurança, não será desejável a presença de espécies de fauna, 

particularmente de aves e mamíferos de maiores dimensões. 

Durante a fase de exploração do aeródromo, os principais impactes decorrerão das emissões de 

ruído no local, que podem constituir focos de perturbação importantes para a fauna existente. Este 

impacte é minimizado por já existir esta actividade no local, embora com menos intensidade, o que 

permitiu alguma adaptação da fauna existente na envolvente. Consideram-se os impactes da 

exploração do aeródromo sobre o património natural, negativos, directos, de reduzida magnitude e 

pouco significativos. 

Sendo o objectivo primordial do aeródromo a instalação de uma base permanente da EMA, é 
disponibilizada para a região e para o país uma ferramenta importantíssima na minimização e 

controlo dos prejuízos ambientais e sócio-económicos resultantes dos incêndios florestais. De facto, 

a intervenção dos meios aéreos numa fase inicial de um incêndio florestal reduz as possibilidades 

de este adquirir maiores proporções, protegendo habitats e espécies para além das pessoas e 

bens. O impacte da exploração do projecto sobre o património natural considera-se assim positivo, 

indirecto, permanente, de magnitude elevada e muito significativo já que pode mesmo ultrapassar 

o âmbito regional e pode contribuir para a preservação de áreas com alto valor natural e 

ambiental. 

Os impactes resultantes da exploração do aeródromo sobre o património natural, encontram-se 
resumidos no Quadro V.11. 

Quadro V.11 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor património 
natural, fase de exploração 

Impactes 

Acções  
Perturbação da fauna da 

envolvente 

Protecção dos valores 
naturais existentes na 

região e no país 
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Impactes 

Acções  
Perturbação da fauna da 

envolvente 

Protecção dos valores 
naturais existentes na 

região e no país 

Funcionamento do aeródromo 

Negativo 

Pouco Significativo 

Reduzida Magnitude 

Positivo 

Muito Significativo 

Elevada Magnitude 

V.9. PAISAGEM 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem resulta da análise da sua qualidade visual. Esta 
qualidade é avaliada em função de parâmetros estéticos, ecológicos e funcionais. Este parâmetro 

será classificado em elevado impacte visual, moderado impacte visual e reduzido impacte visual, 

como se encontra descrito nos pontos posteriores.  

Na Figura V.1 tem-se uma representação esquemática da metodologia adoptada na avaliação 

dos impactes do projecto sobre a paisagem.  

 

Figura V.1 - Metodologia adoptada na avaliação dos impactes do projecto sobre a paisagem 

A partir de uma análise integrada de todas as variáveis foi possível a definição da bacia visual, 

procedendo-se posteriormente à qualificação dessa mesma bacia com diferentes níveis de impacte 

visual, (ver Carta de Níveis de Impacte Visual, Figura V.4).  

Estes níveis de impacte resultam da análise de diversos factores como: 

• Distância à zona de intervenção – Carta de localização da bacia visual, ver Figura V.2; 

• Presença ou ausência de aglomerados urbanos e a proximidade a áreas de interesse patrimonial e/ou 
paisagístico – Carta de Aglomerados e Áreas de Interesse Paisagístico, ver Figura V.3. 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros factores, tais como: 

• A distância a que o observador se encontra da área de intervenção, pois afecta a percepção do que é 
visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual; 

• O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da “estrutura” em causa e o "pano de 

fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este contraste, mais o objecto visado se destacará 
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na paisagem, que é o caso da pavimentação do aeródromo que sobressai em relação ao verde que se 

encontra na envolvente; 

Os impactes sobre a paisagem não serão significativos, pois a área é bastante plana, e as 

estruturas a implantar (pista e taxiways) também não tem dimensão vertical, pelo que a percepção 
da estrutura a partir da envolvente é diminuta. 
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Figura V.2 - Carta de Localização da Bacia Visual 



 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR 

projectos, gestão e avaliação ambiental, lda  EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal 

Agosto, 2010 152 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

 

Figura V.3 - Carta de Aglomerados e Áreas de Interesse Paisagístico 
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Figura V.4 - Carta de Níveis de Impacte Visual 
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V.9.1. Fase de Construção 

Os impactes sobre a paisagem são mais significativos durante a fase de construção, devido à 

aparente “desorganização” geral do espaço e ainda devido ao facto da escavação/movimentação de 

terras originar um contraste cromático com a envolvente. No entanto, dadas as características 

aplanadas do território e a quase inexistência de locais de miradouro que permitam uma fácil 

visualização da área a partir de um ponto de maior altitude, não se consideram significativos. 

A qualificação dos níveis de impacte visual relaciona-se apenas com a visibilidade do local e não 
com a avaliação de impacte paisagístico, tendo sido classificado como elevado, médio e reduzido, 

de acordo com os seguintes critérios:  

•••• Impacte Visual Elevado – caracterizam-se como sendo zonas imediatas à área de intervenção, com 

vertentes viradas para a área em estudo, Oeste e Este; são locais mais altos, com grande amplitude 

visual, como o de Montes de Sor (ver Figura III.48); são áreas onde não existem barreiras visuais. 
Considera-se, portanto, que neste locais os impactes são significativos e de média magnitude, 
temporários, limitando-se ao período de desenvolvimento das obras. 

•••• Impacte Visual Médio – são áreas que relativamente à área de intervenção se encontram em segundo 

plano, mais distantes; o declive é mais suave e as exposições, Norte e Sul, não são tão significativas 
relativamente à área de intervenção. Considera-se que os impactes nestes locais são pouco significativos e 

de reduzida magnitude, temporários, limitando-se ao período de desenvolvimento das obras. 

•••• Impacte Visual Reduzido - caracterizam-se como sendo áreas dominantemente mais distantes da área 

do plano, mais de 4 Km, por essa razão não tão visíveis, e consequentemente com menor importância. 

Considera-se que os impactes nestes locais não são significativos. 

V.9.2. Fase de Exploração 

Após a construção do aeródromo, e com a conclusão dos trabalhos de enquadramento 
paisagístico, considera-se que a qualidade da paisagem sofrerá alterações decorrentes da alteração 

do uso do solo numa área de extensão considerável. Conclui-se no entanto que, dado o relevo 

suave em que se encontra a área em estudo os seus impactes visuais são amenizados. 

Concluindo, pode-se referir que: 

• A percepção visual diminui à medida que aumenta a distância, assim sendo os 

impactes são mais significativos nos locais mais próximos da área em estudo e nas 

encostas viradas para o mesmo; 

• O Aeródromo favorece a dinâmica do local, nomeadamente no desenvolvimento 

regional da cidade de Ponte de Sor; 

• O facto do projecto se desenvolver maioritariamente sobre a horizontal, ao longo do 
vale, sem grandes alterações de cotas, nem edifícios altos permite que a qualidade da 

paisagem não seja muito afectada, nomeadamente a da continuidade do vale. 

• A ocupação do solo, na envolvente, com árvores de grande porte, facilita o 

enquadramento da área de intervenção na paisagem, sendo o impacte menor. 
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V.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

V.10.1. Fase de Construção 

O instrumento de gestão do território, vinculativo para os particulares, em vigor sobre a área 

em estudo é o PDM de Ponte de Sor. Considera-se que o projecto em análise se enquadra de forma 

adequada no IGT, no que se refere aos usos permitidos e parâmetros urbanísticos aplicáveis. De 

facto, o aeródromo era já uma infra-estrutura prevista, pelo que a sua ampliação, resultado da 

evolução do contexto territorial onde se enquadra constitui também uma oportunidade estratégica 

que o concelho não pode desperdiçar. Assim, no que se refere ao enquadramento nos IGT, por já 

estar previsto, considera-se que não tem impactes. 

No entanto, para a execução da infra-estrutura foi necessário ocupar áreas sobre as quais 
impendiam condicionantes como REN, RAN e áreas ocupadas por povoamentos de sobreiros e 

azinheira. Sobre a maior parte da área (cerca de 82%) impende a condicionante de Reserva 

Ecológica Nacional (REN), nomeadamente o sistema da REN “Áreas de Infiltração Máxima”, numa 

área de cerca de 93 ha. Uma vez que as características dos solos e subsolos foram alteradas, 

devidos aos processos de escavação, escarificação e compactação bem como pela implantação das 

infra-estruturas de drenagem, iluminação e pavimentos, considera-se que o espaço deixou de 

possuir as características biofísicas que levaram à sua integração em REN. Os impactes negativos 

resultantes da implantação do projecto nestes espaços foram apenas minimizados pela instalação 

de sistemas de drenagem que permitiram o restabelecimento dos fluxos hidráulicos superficiais e 

subterrâneos. 

A área integrada em Reserva Agrícola Nacional corresponde apenas a cerca de 1% do total da 
área do projecto.  

A utilização destas áreas foi sujeita a um pedido de autorização às entidades da tutela, 

nomeadamente à Comissão Nacional de Reserva Ecológica e Comissão Regional de Reserva 

Agrícola, que emitiram parecer favorável dado o interesse público inerente ao projecto (ver Anexo 

II dos Anexos Técnicos). 

 

Relativamente à afectação de áreas de montado de sobro e azinho, também foram publicadas 

duas Declarações de Imprescindível Utilidade Pública que permitiram a execução do projecto 

mediante a beneficiação de duas áreas de montado de sobro e azinho, existentes no concelho, e 

com uma dimensão muito superior à da área afectada pelo projecto, sendo assim minimizados os 

impactes sobre esta condicionante legal.  

Assim no que se refere à protecção das áreas afectas a condicionantes naturais e legais, o 
projecto em questão possui impactes negativos que são, no entanto, minimizados pela importância 

que esta infra-estrutura possuirá para o concelho e para a região, tendo sido cumpridos os 

requisitos legais necessários à utilização destes espaços. 

No que respeita aos restantes IGT identificados, nomeadamente o PROT Alentejo, o PBH do Tejo 

e o PROFAA, o projecto enquadra-se de forma adequada, prevendo-se que os impactes promovem 

a concretização dos referidos instrumentos, considerando-os por isso positivos, de magnitude 
moderada e significativa. 
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Relativamente ao PROT, a concretização do Projecto em análise enquadra-se numa lógica de 
actividades estratégicas emergentes permitindo a diversificação das actividades económicas 

regionais e contribuindo para a concretização dos objectivos delimitados nas opções estratégicas 

regionais, nomeadamente na “Integração Territorial e Abertura ao Exterior” e “Diversificação e 

Qualificação da Base Económica Regional”. De facto na caracterização dos centros urbanos no que 

se refere à localização das infra-estruturas do Sistema Regional de Logística Empresarial, em Ponte 

de Sor são referidos os seguintes items: 

• Pólo Regional da Indústria da Cortiça e da indústria Automóvel; 

• Pólo Regional de Actividades e Produção Aeronáutica; 

• Espaço charneira entre o Alentejo e o Médio Tejo; 

• Articulação com a Plataforma Logística de Elvas/Caia. 

Pelo exposto se percebe a importância da infra-estrutura em análise, que ultrapassa em muito a 

dimensão concelhia, assumindo relevância ao nível regional e até nacional se considerarmos a 

importância da base permanente dos meios de protecção civil. 

No caso do PBHT e do PROFAA, por serem planos de incidência sectorial, não são tão evidentes 
as correlações do Projecto com os objectivos estratégicos dos Planos em causa. No entanto, no 

caso do PROFAA, pode-se concluir-se que o projecto em causa vem dotar a região de meios aéreos 

imprescindíveis ao combate aos incêndios florestais, permitindo a concretização da estratégia 

florestal delineada ao nível do Alto Alentejo. 

V.10.2. Fase de Exploração 

O funcionamento do aeródromo ampliado poderá ter efeitos sobre o território, nomeadamente 
pelo aumento da atractividade do concelho para a instalação de determinadas actividades 

económicas ou indução de desenvolvimento urbano associado à actividade turística. Nesta situação 

poderá ser necessário rever ou elaborar IGT específicos que promovam o desenvolvimento 

sustentável do território. 

Os impactes esperados são assim positivos, directos, de magnitude moderada e significativos  

V.11. SÓCIO-ECONOMIA 

Os principais impactes ao nível da sócio-economia do concelho far-se-ão sentir pelo aumento 

dos postos de trabalho, quer na fase de construção quer na fase de exploração, e ainda pelos 

efeitos induzidos no desenvolvimento de outras actividades, nomeadamente as actividades 
turísticas tendo em atenção a existência nas proximidades do principal pólo de desenvolvimento 

turístico do concelho, a Barragem de Montargil. Estes impactes terão uma importância acrescida se 

atendermos ao actual contexto de crise generalizada, e mais concretamente ao sector da 

construção civil e obras públicas. Por fim, a existência de meios aéreos de combate aos incêndios 

traz proveitos indirectos com relevância para o concelho e região. 

V.11.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção que já decorreu deverá ter havido um aumento do tráfego 

rodoviário na área envolvente à obra, nomeadamente de pesados afectos ao transporte de 
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materiais e equipamentos, interferindo com a fluência normal do tráfego na EN2. Nos trabalhos 

que ainda falta executar é de prever que esse aumento volte a verificar-se embora de forma 

menos intensiva, e num período de tempo mais curto. Este impacte considera-se negativo, de 

reduzida magnitude e pouco significativo e, uma vez que é limitado no tempo e não se prevêem 

situações de interrupção do tráfego. 

Ao aumento do tráfego rodoviário tem associado uma diminuição da qualidade de vida, 

nomeadamente das populações que residem na envolvente próxima à via afectada, devido ao 

aumento do ruído, vibrações e emissão de poluentes atmosféricos, com especial relevância na 

passagem pela localidade de Tramaga. Considera-se que este impacte, apesar de negativo, é 

pouco significativo pois é limitado no tempo, tem uma incidência local e é controlado em parte 
pelas limitações de velocidade impostas nas localidades. 

O aumento do tráfego e circulação de veículos pesados contribuirá para acelerar o processo de 

degradação dos pavimentos rodoviários e das estruturas edificadas existentes na envolvente dos 

acessos utilizados. Este facto poderá constituir um impacte negativo, de magnitude reduzida e 

insignificante uma vez que é temporário, local e tem uma probabilidade de ocorrência reduzida. 

Por outro lado, a ampliação desta infra-estrutura, permitiu a criação temporária de emprego, 
nas duas empreitadas que a constituem: a Ampliação da Área de Manobra ao qual estiveram 

afectos um máximo diário de 70 trabalhadores e a Execução do Sistema de Iluminação da pista ao 

qual estarão afectos 25 trabalhadores. Para a execução dos trabalhos em falta haverá novamente 

afectação de mão-de-obra. 

Apesar de temporários, (no caso da primeira empreitada o prazo seria de 450 dias e na segunda 

o prazo será de 90 dias), considera-se que os postos de trabalho gerados com a construção 

constituem um impacte positivo, de magnitude moderada, que se considera pouco significativo por 

ser temporário. 

Para além destes há ainda a considerar todo um conjunto de estudos e projectos que foram 
necessários e cujo desenvolvimento constitui também um impacte positivo, de magnitude 

moderada (dada a diversidade de técnicos e especialistas necessários), que se considera pouco 

significativo por ter um carácter temporário. 

Por outro lado, o aumento da necessidade de matérias, bens e serviços, bem como a migração, 

embora temporária, de recursos humanos para a zona de implementação do Projecto provocou e 

provocará um ligeiro aumento das condições socioeconómicas locais, com melhoria da qualidade de 
vida, contribuindo para a dinamização do comércio local. Este impacte considera-se positivo, 

temporário, de reduzida magnitude e pouco significativo por ser temporário e local. 

Na fase de construção, para o descritor sócio-economia, podemos resumir as características dos 

impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.12. 

Quadro V.12 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor sócio-
economia, fase de construção 

Impactes 

 

Acções  

Qualidade de vida 
da população 

Fluência do 
Tráfego 

Infra-estruturas 
construídas 

Criação de postos de 
trabalho 

Aumento de tráfego 
rodoviário 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Negativo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Exíguo 
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Impactes 

 

Acções  

Qualidade de vida 
da população 

Fluência do 
Tráfego 

Infra-estruturas 
construídas 

Criação de postos de 
trabalho 

Execução da obra 

Positivo 

Pouco significativo 

Reduzida Magnitude 

Exíguo Exíguo 

Positivo 

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

V.11.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração do aeródromo ampliado, os impactes resultantes prendem-se 
fundamentalmente com a criação de postos de trabalho bem como a disponibilização de uma infra-

estrutura que potencia o desenvolvimento de outras actividades socioeconómicas como sejam o 

turismo, ao mesmo tempo que se criam sinergias para o desenvolvimento das actividades 

industriais existentes. Adicionalmente, a existência de meios de combate a incêndios no concelho, 

promove a protecção de pessoas e bens resultando daí efeitos que se consideram muito relevantes. 

De facto espera-se que para o funcionamento da infra-estrutura ampliada, sejam necessários 

mais postos de trabalho, nomeadamente mão-de-obra especializada, afecta à manutenção das 

aeronaves bem como ao controlo aéreo. No entanto, o promotor não possui estimativas do número 
de postos de trabalho gerados directamente pelo funcionamento do aeródromo ampliado. Assim 

considera-se que o impacte é positivo, directo, de magnitude moderada considerando-se 

significativo face à situação de desemprego que actualmente se verifica. 

É ainda expectável que, face à evolução turística induzida pela Albufeira de Montargil, existente 

nas proximidades do aeródromo, se criem sinergias resultantes da existência desta infra-estrutura 

de transporte, com condições melhoradas, acelerando o processo de desenvolvimento turístico. 

Destas sinergias poderão resultar benefícios económicos para a região decorrentes da criação de 

postos de trabalho e da dinamização económica do concelho e região. 

Os impactes consideram-se positivos, indirectos, poderão ter magnitude moderada e é 
expectável que sejam significativos, uma vez que o sector do turismo afecta normalmente mão–

de-obra em número considerável. Adicionalmente, e uma vez que a tendência é apostar em 

serviços de qualidade aos quais estão obrigatoriamente afecta uma maior quantidade de mão-de-

obra, naturalmente qualificada, os impactes positivos são reforçados.  

Por fim, mas não menos importante, convém referir que o aeródromo em causa se destina 

primordialmente aos meios aéreos da Protecção Civil, nomeadamente aos meios aéreos de 

combate aos incêndios florestais. A existência de meios de luta eficazes contra este flagelo que ano 
após ano tem dizimado largas extensões de floresta, provocando, não raras vezes perda de vidas 

humanas, para além de grandes prejuízos económicos, constitui um impacte positivo, indirecto, de 

elevada magnitude que se considera muito significativo, visto que a sua incidência vai além da 

região. 

Na fase de exploração, para o descritor sócio-economia, podemos resumir as características dos 

impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.13. 

Quadro V.13 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor sócio-
economia, fase de exploração 

Impactes 

Acções  
Actividades 
induzidas 

Criação de postos de 
trabalho 

Protecção de pessoas e 
bens contra os 

incêndios florestais 
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Existência de uma infra-estrutura de 
transporte com boas condições de operação 

Positivo 

Significativo 

Média Magnitude 

Positivo 

Significativo 

Média Magnitude 

Positivo 

Muito Significativo 

Elevada magnitude 

Funcionamento do aeródromo (considerando 
que a sua função primária é a Protecção 
Civil) 

Positivo 

Significativo 

Média Magnitude 

Positivo 

Significativo 

Média magnitude 

Positivo 

Muito Significativo 

Elevada magnitude 

V.12. AMBIENTE SONORO 

A avaliação de impactes acústicos decorrentes da futura exploração do aeródromo foi efectuada 
em termos previsionais, comparando os níveis sonoros resultantes do funcionamento futuro da 

infra-estrutura com os níveis sonoros apercebidos na situação de referência. 

Os impactes acústicos provocados por uma infra-estrutura deste género são normalmente 

negativos, directos e permanentes, e em geral são reversíveis visto que podem ser minimizados 

através da adopção de soluções adequadas. 

A magnitude dos impactes acústicos é classificada tendo em conta a variação dos níveis sonoros 
relativamente aos valores correspondentes à evolução da situação sem o projecto de ampliação 

adoptando-se como critério de classificação os acréscimos do parâmetro LAeq admissíveis 

regulamentarmente nos períodos diurno, entardecer e nocturno para actividades ruidosas 

permanentes (Art.º 13.º-1b) do Decreto-Lei n.º 9/2007), considerando o seguinte: 

•••• Magnitude reduzida para incrementos de 1 a 3 dB(A); 

•••• Magnitude média para incrementos de 4 a 5 dB(A); 

•••• Magnitude elevada para incrementos de 6 dB(A) ou superiores. 

A avaliação dos impactes acústicos provocados na fase de construção do empreendimento foi 

também efectuada em termos previsionais, embora apenas de forma qualitativa. 

V.12.1. Fase de construção  

A fase de construção da ampliação do aeródromo de Ponte de Sor engloba actividades de 
escavação e movimentação de terras, obras de construção civil e pavimentação das pistas que 

incluem a circulação de máquinas e de viaturas pesadas e operação de outros equipamentos 

ruidosos. 

Como já referido, os níveis sonoros gerados/apercebidos durante a fase da obra (trabalhos já 

realizados e ainda por executar) dependerão de vários factores (como o tipo e quantidade de 

equipamentos a utilizar, entre outros), pelo que não é possível, efectuar uma previsão quantificada 

rigorosa dos impactes acústicos decorrentes pelo que se apresenta, assim, uma análise 

essencialmente qualitativa. 

O Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro, estabelece as regras a que estão sujeitos os 
equipamentos para utilização no exterior, em termos das Emissões Sonoras para o Ambiente, e 

apresenta no Anexo V os valores limite do nível de potência sonora garantido de equipamentos 

utilizados em obras de construção civil, que se transcrevem no Quadro V.14. 

Quadro V.14 - Níveis admissíveis de potência sonora de equipamentos de construção civil, em dB(A) 
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Tipo de equipamento 
P: potência instalada efectiva (KW); 

Pel: potência eléctrica (KW) 
M: massa do aparelho (Kg); 

Nível admissível 
potência sonora 

dB(A) 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P ≤ 8 
8 < P ≤ 70 

P >70 

105 
106 

86+11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras 
carregadoras, com rasto contínuo 

P ≤ 55 
P > 55 

103 
84 + 11 lg P 

Dozers, carregadoras e escavadoras - 
carregadoras, com rodas; 

Dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora. 

P ≤ 55 

P > 55 

101 

82 + 11 lg P 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P ≤ 15 

P > 15 

93 

80 + 11 lg P 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m ≤ 15 
15 < m < 30 

m ≤ 30 

105 
92 + 11 lg m 

94 + 11 lg m 

Gruas-torres _ 96 + lg m 

Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel ≤ 2 
2 < Pel ≤ 10 

Pel > 10 

95 + lg Pel 
96 + lg Pel 

95 + lg Pel 

Compressores 
P ≤ 15 
P > 15 

97 
95 + 2 lg P 

O Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 - “Actividades ruidosas temporárias” -, estabelece a 
proibição do exercício de actividades de ruidosas nas proximidades de edifícios de habitação, entre 

as 20 e as 08 horas, e aos Sábados, Domingos e feriados, salvo mediante autorização especial, nos 

termos do artigo 15º do Regulamento Geral de Ruído. 

A morfologia do terreno entre o local do Projecto e os receptores sensíveis de Tramaga, e outras 

edificações residências existentes a poente, é favorável à propagação do ruído, por não apresentar 

barreiras e obstáculos relevantes. A edificação residencial mais próxima, situa-se cerca de 500 m a 

nascente do limite do aeródromo. 

Assim, o desenvolvimento das actividades de construção, que se prevê que ocorram durante o 

período diurno, não deve gerar níveis sonoros incomodativos nas habitações mais expostas nos 

locais referidos, que já se encontram expostas ao ruído do tráfego rodoviário da EN2. 

Apresentam-se no Quadro V.15, a título indicativo, os valores típicos dos níveis sonoros 

apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em actividades de 
construção civil. 

Quadro V.15 - Níveis sonoros LAeq estimados a diversas distâncias de equipamentos de construção 

civil, em dB(A) 

Equipamento 
Distância à fonte sonora 

15m 30m 60m 120m 250m 500m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 49 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5m do solo, 

e terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os receptores. 
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Face aos níveis sonoros observados na situação de referência e indicados no Mapa de Ruído da 

Situação Actual (Anexo III dos Anexos Técnicos) desenvolvido pela dBLab – Laboratório de Acústica 

e Vibrações, Lda, o ruído originado pelas actividades próprias da “fase de construção” poderá 

determinar a ocorrência de impactes acústicos negativos nas zonas com ocupação sensível ao 

ruído, junto das habitações isoladas mais próximas, actualmente com um ambiente pouco 

perturbado (indicador Lden<50 dB(A)).  

A magnitude e significância destes impactes dependerão de diversos factores, como o tipo e 

quantidade de equipamentos a utilizar nos trabalhos, pelo que não é possível, nesta fase, efectuar 

uma caracterização detalhada. 

Considerando que a actividade de construção se realizará durante o período diurno (entre as 8 e 
as 20 horas), prevê-se que os impactes acústicos negativos nos receptores sensíveis decorrentes 

das actividades de construção que ainda vão decorrer possam ter magnitudes reduzidas. 

A “fase de construção” terá duração limitada e uma área de influência restrita, pelo que os 

impactes acústicos eventualmente originados, embora de carácter negativo, serão localizados, 

temporários e reversíveis, terminando após a conclusão das obras, pelo que em termos globais 
podem ser considerados pouco significativos. 

Durante o período nocturno não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que, de 

acordo com a legislação em vigor, é interdita a realização de actividades ruidosas entre as 20 h e 

as 8 h (Art. º 14. º do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Na fase de construção, para o descritor ambiente sonoro, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.16. 

Quadro V.16 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor ambiente 
sonoro, fase de construção 

Impactes 

Acções  

Perturbação dos 
receptores 
sensíveis 

Funcionamento e 
movimentação de 
veículos e maquinaria 

Negativo 

Pouco Significativo 

Reduzida Magnitude 

V.12.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração do aeródromo o ambiente sonoro será um dos factores ambientais 
que potencialmente terá maior susceptibilidade a sofrer impactes, uma vez que as operações de 

descolagem, aterragem e movimentação das aeronaves têm associadas emissões de ruído. Os 

Mapas de Ruído particular relativos à futura actividade do aeródromo após a ampliação evidenciam 

um aumento dos níveis sonoros, tanto para o indicador Lden como para o indicador Ln, sendo o 

aglomerado urbano de Tramaga o que irá ser mais afectado pelo ruído particular dos movimentos 

aéreos. 

Da análise dos mapas de ruído previsional para a situação futura, depreende-se que, pelo facto 

de os receptores sensíveis mais próximos se encontrarem afastados e ainda pelo facto de se 

adoptarem rotas que minimizam os efeitos das emissões sonoras sobre os aglomerados mais 
próximos, não são ultrapassados os limites legais previstos no Regulamento Geral de Ruído – RGR 

(Decreto-Lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro) para Zonas Não Classificadas - Lden: 63 dB(A) e Ln: 53 

dB(A), como é o caso de toda a envolvente ao aeródromo, inclusive o aglomerado de Tramaga. 
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Estes limites resultam do facto do Município ainda não ter efectuado o zonamento acústico dos 

aglomerados, aplicando-se neste caso os limites para zonas não classificadas. 

Por este motivo consideram-se que os impactes resultantes do funcionamento do aeródromo 

são negativos, directos, de magnitude moderada a elevada, mas consideram-se pouco 

significativos uma vez que não são ultrapassados os limites legais impostos pelo RGR para zonas 

não classificadas, como é o caso do aglomerado de Tramaga. 

Na fase de exploração, para o descritor ambiente sonoro, podemos resumir as características 
dos impactes que foram identificados, tal como se apresentam no Quadro V.17. 

Quadro V.17 – Síntese dos principais impactes das acções do projecto sobre o descritor ambiente 
sonoro, fase de exploração 

Impactes 

Acções  
Aumento dos níveis de ruído 

Funcionamento do 
aeródromo 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média Magnitude 

V.13. PATRIMÓNIO CULTURAL 

V.13.1. Metodologia 

A metodologia utilizada para a avaliação dos impactes ambientais envolvidos no Projecto de 
Execução de Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor baseou-se na 

combinação da Intensidade de um determinado impacte com uma série de Factores de Impacte 

(definidos no presente Capítulo), ao qual estão associados diferentes critérios de valoração 

expressos numa Avaliação de Impactes. 

A valoração do impacte varia desde um valor mínimo de 0 (zero) até um valor máximo de 100 

(cem). Em função do valor obtido, o impacte ambiental, seja ele positivo ou negativo, é classificado 

da seguinte forma (Quadro V.18): 

Quadro V.18 - Classificação de impacte ambiental-valor total do impacte 

Valor Total de Impacte 

(VTI) 

Índice do 

Impacte 

Impacte Ambiental de efeito 

positivo 

Impacte Ambiental de efeito 

negativo 

De 0 a 15 1 Insignificante Insignificante 

De 16 a 35 2 Pouco Significativo Pouco Significativo 

De 36 a 65 3 Significativo Significativo 

De 66 a 100 4 Muito Significativo Muito Significativo 

 

A aplicação da seguinte expressão indica como se obtém o “Valor Total de Impacte (VTI)” 

ambiental na Matriz de Avaliação de Impactes, ou seja, a sua valoração, sendo os termos 

associados ao seu cálculo subsequentemente definidos. 

∑×=
i

F  I  VTI
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onde: 

I → Intensidade do Impacte 

Σ Fi → Somatório de factores de impacte 

 

A avaliação de impactes expressa por aquela equação, teve como objectivo construir e 

proporcionar uma noção da significância dos impactes analisados, recorrendo, para tal, à sua 

classificação através de um conjunto de parâmetros de avaliação, que seguidamente se indicam: 

V.13.1.1. Intensidade do Impacte 

Este parâmetro apresenta um valor máximo (4) quando o impacte é de intensidade muito 

significante, e um valor mínimo (1) para uma situação de intensidade insignificante. 

V.13.1.2. Factores de Impacte 

Frequência: valor atribuído à frequência com que o impacte ocorre durante a fase de operação. 

Este parâmetro é utilizado para avaliar a frequência estatística com que um aspecto ambiental se 

pode verificar. Assim, se o aspecto se verificar, em contínuo, numa utilização normal de um 

aproveitamento hidroeléctrica, terá o valor máximo, por outro lado, se o aspecto decorrer de um 

evento raro, será um aspecto ambiental considerado acidental e terá um valor mínimo. 

Quantidade: valor atribuído à dimensão de um impacte. O seu valor varia em função do aspecto 
ambiental e socioeconómico e da actividade realizada, sendo assim foi definido um conjunto de 

critérios de quantidade que espelhasse a realidade. Neste parâmetro são definidos diferentes 

limites que correspondem a diferentes valores, permitindo a comparação entre diferentes 

situações. 

Probabilidade de Ocorrência: valor atribuído à estatística de ocorrência de acidentes ambientais 

associados a um determinado aspecto. Este parâmetro é utilizado para estimar a probabilidade 

estatística de ocorrência de um determinado aspecto ocorrer, sendo que os aspectos de ocorrência 

considerada como certa têm, naturalmente, maior pontuação. 

Reversibilidade: valor atribuído consoante o impacte seja irreversível ou reversível (os 
respectivos efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo). Para este 

parâmetro são definidos dois valores consoante o aspecto de impacte seja reversível ou 

irreversível. 

Duração: valor atribuído consoante os impactes se verifiquem num intervalo de tempo limitado 

(temporário) ou ilimitado (permanente). Este parâmetro avalia a o período de permanência do 

impacte associado a cada aspecto ambiental. 

Área Afectada: valor atribuído à zona de influência directa de um impacte, tendo em conta as 

diferentes características do aspecto considerado. Permite quantificar a dimensão da zona de 

impacte. 

Partes Interessadas: valor atribuído à reacção que o público tem ao aspecto considerado ou ao 

impacto, tendo em conta as suas características. Este é um parâmetro que geralmente apresenta 

valores baixos, 1 ou 3, e representa a sensibilidade ambiental da vizinhança do empreendimento. 
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Qualidade: distingue os impactes benéficos (com sinal positivo) dos que têm efeitos prejudiciais 
(com sinal negativo). Este parâmetro permite avaliar se determinado aspecto físico tem um 

impacte positivo ou negativo. Um aspecto ambiental pode possuir um impacte muito significativo e 

ser positivo ou negativo. 

Valor Total de Impacte: este parâmetro resulta da Equação acima mencionada, ou seja, da 

combinação da Intensidade do Impacte com o somatório dos parâmetros de avaliação acima 

definidos. Apresenta um valor mínimo para uma situação de impacte ambiental insignificante, 

distinguindo-se os valores positivos dos valores negativos por diferentes cores, e um valor máximo 

para um impacte ambiental de carácter muito significativo, também distinguindo-se os positivos 

dos negativos por cores (Quadro V.18). 

No Quadro V.19 apresentam-se os valores associados a cada um dos parâmetros de avaliação. 

Quadro V.19 - Valoração dos Factores de Impacte 

Parâmetro Valor Avaliação 

Frequência 

3 Ocorrência contínua durante a fase de operação 

2 Ocorrência periódica 

1 Ocorrência ocasional 

Quantidade 

3 Elevada 

2 Moderada 

1 Reduzida 

Intensidade 

4 Muito significativo (valor da matriz (FxQ) maior que 6) 

3 Significativo (valor da matriz (FxQ) maior que 4 e menor ou igual a 6) 

2 Pouco significativo (valor da matriz (FxQ) maior que 2 e menor ou igual a 4) 

1 Insignificante (valor da matriz (FxQ) menor ou igual a 2) 

Probabilidade de 
Ocorrência 

5 Certo 

3 Provável 

0 Improvável 

Reversibilidade 
5 Irreversível 

1 Reversível 

Duração 
1 Temporário 

5 Permanente 

Área Afectada 
2 Meio receptor afectado localmente, até 5 km 

1 Meio receptor afectado junto às instalações 

Partes Interessadas 

5 Grande sensibilidade do público em geral e dos meios de comunicação 

3 Percepção do impacte na envolvente e nos meios de comunicação locais 

1 Não existe percepção do impacte 

Qualidade do Impacte 
+ Positivo 

- Negativo 

Aqueles critérios foram aplicados a todas as ocorrências patrimoniais, quer tenham sido 
identificados na envolvente do projecto, quer integrem a área de implantação do projecto. 
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V.13.2. Resultados da Avaliação de Impacto Ambiental 

V.13.2.1. Hierarquização e caracterização dos impactes dos valores patrimoniais arqueológicos 

existentes: 

- na envolvente do projecto: 

A totalidade dos valores patrimoniais arqueológicos existentes na envolvente do projecto possui 

a seguinte hierarquização e caracterização dos impactes: 

Parâmetro Valor Avaliação 

Frequência 1 Ocorrência ocasional 

Quantidade 1 Reduzida 

Intensidade 1 Insignificante (valor da matriz (FxQ) menor ou igual a 2) 

Probabilidade de 
Ocorrência 

0 Improvável 

Reversibilidade 1 Reversível 

Duração 1 Temporário 

Área Afectada 1 Meio receptor afectado junto às instalações 

Partes Interessadas 5 Não existe percepção do impacte 

Qualidade do Impacte + Positivo 

 

A avaliação dos impactes patrimoniais arqueológicos existentes na envolvente do projecto é a 

seguinte: 

 

Frequência 
(F) Quantidade(Q) 

Intensidade 

(F*Q) 
Probabilidade 
de ocorrência Reversibilidade Duração 

Área 

afectada 

Partes  

Interessadas 
VTI 

Qualidade 
do Impacte 
(Positivo, 
Negativo) 

Impacte 

1 1 1 0 1 1 1 5 10 Positivo Insignificante 

 

- na área de implantação do projecto: 

A totalidade dos valores patrimoniais arqueológicos existentes na área de implantação do 

projecto possui a seguinte hierarquização e caracterização dos impactes: 

 

Parâmetro Valor Avaliação 

Frequência 1 Ocorrência ocasional 

Quantidade 1 Reduzida 

Intensidade 2 Pouco significativo (valor da matriz (FxQ) maior que 2 e menor ou igual a 4) 

Probabilidade de Ocorrência 3 Provável 

Reversibilidade 5 Irreversível 
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Parâmetro Valor Avaliação 

Duração 5 Permanente 

Área Afectada 1 Meio receptor afectado junto às instalações 

Partes Interessadas 1 Não existe percepção do impacte 

Qualidade do Impacte + Positivo 

 

A avaliação dos impactes patrimoniais arqueológicos existentes na área de implantação do 
projecto é a seguinte: 

Frequência 
(F) 

Quantidade 

(Q) 
Intensidade 

(F*Q) 
Probabilidade 
de ocorrência Reversibilidade Duração 

Área 
afectada 

Partes 
Interessadas VTI 

Qualidade 
do 

Impacte 
(Positivo, 
Negativo) 

Impacte 

1 1 2 3 5 5 1 1 34 Negativo 
Pouco 

Significativo 

 

V.13.2.2. Hierarquização e caracterização dos impactes dos valores patrimoniais arquitectónicos 

existentes: 

- na envolvente do projecto: 

A totalidade dos valores patrimoniais arquitectónicos existentes da envolvente do projecto 
possui a seguinte hierarquização e caracterização dos impactes: 

Parâmetro Valor Avaliação 

Frequência 1 Ocorrência ocasional 

Quantidade 1 Reduzida 

Intensidade 1 Insignificante (valor da matriz (FxQ) menor ou igual a 2) 

Probabilidade de Ocorrência 0 Improvável 

Reversibilidade 1 Reversível 

Duração 1 Temporário 

Área Afectada 1 Meio receptor afectado junto às instalações 

Partes Interessadas 1 Não existe percepção do impacte 

Qualidade do Impacte + Positivo 

 

A avaliação dos impactes patrimoniais arquitectónicos existentes na envolvente do projecto é a 

seguinte: 

Frequência 

 (F) 

Quantidade 

(Q) 
Intensidade  

(F*Q) 
Probabilidade 
de ocorrência 

Reversibilidade Duração Área 
afectada 

Partes 
Interessadas 

VTI 

Qualidade 
do Impacte  
(Positivo, 
Negativo) 

Impacte 

1 1 1 0 1 1 1 1 4 Positivo Insignificante 
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- na área de implantação do projecto: 

A totalidade dos valores patrimoniais arquitectónicos existentes na área de implantação do 

projecto possui a seguinte hierarquização e caracterização dos impactes: 

Parâmetro Valor Avaliação 

Frequência 1 Ocorrência contínua durante a fase de operação 

Quantidade 1 Elevada 

Intensidade 1 Muito significativo 

Probabilidade de Ocorrência 0 Certo 

Reversibilidade 1 Irreversível 

Duração 1 Permanente 

Área Afectada 1 Meio receptor afectado junto às instalações 

Partes Interessadas 1 Não existe percepção do impacte 

Qualidade do Impacte + Positivo 

 

A avaliação dos impactes patrimoniais arquitectónicos existentes na área de implantação do 

projecto é a seguinte: 

Frequência 
(F) 

Quantidade
(Q) 

Intensidade 
(F*Q) 

Probabilidade 
de ocorrência Reversibilidade Duração 

Área 
afectada 

Partes 
Interessadas VTI 

Qualidade 
do 

Impacte 
(Positivo, 
Negativo) 

Impacte 

1 1 1 0 1 1 1 1 4 Positivo Insignificante 

 

V.13.3. Discussão da Avaliação de Impacte Ambiental 

Com base nos dados disponíveis, considera-se que o projecto não interfere directamente com 
elementos de valor patrimonial conhecidos para a área de implantação do projecto. Essa 

interferência poderá ter ocorrido somente sobre património arqueológico desconhecido. 

Em seguida apresenta-se a avaliação efectuada relativamente aos impactes que os valores 

patrimoniais encontrados na área de implantação do projecto irão sofrer aquando das diversas 

fases de implementação do projecto: Fase de Construção, Fase de Funcionamento e Fase de 

Desactivação. 

V.13.4. Fase de Construção 

Impactes positivos: Não foram identificados impactes positivos. 

Impactes negativos: O projecto poderá ter interagido com património arqueológico 

desconhecido à data. 
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V.13.5. Fase de exploração 

Impactes positivos: O projecto garante a manutenção da totalidade do conjunto edificado 

(estruturas do aeródromo), que é de traça recente; 

Impactes negativos: Não foram identificados impactes. 

V.13.6. Fase de Desactivação 

Impactes positivos: Não foram identificados impactes. 

Impactes negativos: Não foram identificados impactes. 

 

Genericamente, tendo em consideração a globalidade do projecto, a sua implementação resulta 

num desequilíbrio largamente favorável em favor dos impactes positivos. Isto ocorreu apesar das 

obras terem avançado em fase anterior à realização deste Descritor Patrimonial. 

V.14. SÍNTESE DE IMPACTES  

No quadro seguinte apresenta-se a síntese dos impactes ambientais analisados nos capítulos 
anteriores, bem como a sua quantificação relativa, de modo a identificar as acções do projecto com 

maior produção de impactes, e os descritores mais afectados. 

Pela análise da matriz de avaliação de impactes, verifica-se que a maioria dos impactes 

negativos ocorre durante a fase de construção, limitando-se ao período de tempo de 

desenvolvimento das obras. Os impactes negativos fazem-se sentir com maior intensidade ao nível 

dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que o aeródromo se desenvolve sobre áreas 

preferenciais de infiltração das águas. O ambiente sonoro também é afectado, como seria de 

esperar. No entanto, dado o afastamento dos receptores sensíveis mais próximos, não se espera 

que sejam ultrapassados os limites legais referentes ao ruído. 

Ao nível dos impactes positivos, estes fazem-se sentir essencialmente ao nível da sócio-
economia, directamente pela criação de postos de trabalho e desenvolvimento de actividades 

induzidas e indirectamente pela protecção de pessoas e bens proporcionada pela existência de 

meios aéreos de combate a incêndios na região. Da mesma forma, indirectamente a protecção dos 

valores naturais existentes proporcionada pela existência de meios aéreos de combate aos 

incêndios gera impactes positivos de relevância. 
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Quadro V.20 – Matriz síntese de avaliação de Impactes Ambientais 

 

 Fase de Construção   Fase de exploração 

P - Potencial; M - Magnitude; I – Importância; F – Frequência; Pr – Prazo; N - Neutro; NS – Não Significativo; S – Significativo; 

MS – Muito Significativo 

IMPACTE AMBIENTAL Acção do projecto motivadora do impacte 

P M I F Pr

Clima Alerações climáticas Construção da ampliação do aeródromo 0 0 0 0 0 N 0

Alerações climáticas Exploração do Aerodromo 0 0 0 0 0 N 0

Emissão poeiras e poluentes atmosféricos Escav ação e mov imentação de terras -1 2 3 3 1 NS

Transporte de materiais e circulação de v eículos e maquinaria -1 2 2 3 1 NS

Pav imentação e outros trabalhos de construção civ il -1 2 2 3 1 NS -42

Tráfego rodov iário gerado pela exploração do aerodromo -1 2 2 3 3 NS

Aumento do tráfego de aeronav es -1 2 1 3 3 NS

Activ idades associadas à exploração do Aeródromo -1 2 2 3 3 NS -90

Alterações morfológicas Escav ação e terraplanagem - suav ização cotas taludes 1 2 1 1 1 NS

Desmonte do estaleiro e arranjos exteriores 1 2 2 1 3 NS 14

Exploração do aeródromo 0 0 0 0 0 N 0

Afectação do estrato geológico Escav ação e terraplanagem -1 1 1 3 1 NS

Instalação dos estaleiros -1 2 1 1 1 NS -13

Exploração do aeródromo 0 0 0 0 0 N 0

Alteração da capacidade de uso/degradação solo Escav ação e mov imentação de terras -1 2 2 3 1 NS

Activ idades construtiv as de carácter geral -1 2 2 3 1 NS

Exposição aos agentes erosiv os Escav ação e mov imentação de terras -1 5 2 3 1 NS

Activ idades construtiv as de carácter geral -1 2 2 1 1 NS

Poluição /Contaminação Escav ação e mov imentação de terras -1 5 2 1 1 NS

Activ idades construtiv as de carácter geral -1 5 2 1 1 NS -78

Poluição /Contaminação Exploração do aeródromo -1 5 1 1 9 NS -45

Aumento da afluência de materiais solidos Escav ação e mov imentação de terras -1 5 3 3 1 NS

Contaminação /poluição Activ idades cosntrutiv as em geral -1 5 2 1 1 NS

Produção de efluentes residuais Activ idades cosntrutiv as em geral -1 2 1 3 1 NS -61

Produção de efluentes residuais Exploração do aeródromo -1 2 1 3 9 NS

Contaminação /poluição Exploração do aeródromo -1 5 1 1 9 NS -99

Diminuição da Recarga dos aquíferos Escav ação e mov imentação de terras -1 12 5 3 1 NS

Impermeabilização das áreas de recarga -1 12 5 3 9 MS

Contaminação/poluição por derrames acidentais Activ idades cosntrutiv as em geral -1 2 2 1 1 NS -1804

Afectação do nív el freático Exploração do aeródromo -1 5 5 3 9 S

Contaminação/poluição por derrames acidentais Exploração do aeródromo -1 2 2 1 9 NS -711

Alteração do equilíbrio dos ecosssitemas naturais Escav ação e mov imentação de terras -1 2 2 3 1 NS

Activ idades construtiv as em geral - circulação de v iaturas, maquinas -1 2 2 3 1 NS -24

Pressão e incomodidade dos ecossistema naturais Exploração do aeródromo -1 2 2 1 9 NS

Protecção dos v alores naturais regionais e nacionais Exploração do aeródromo 1 12 11 3 9 MS 3528

Alteração da qualidade da paisagem Activ idades cosntrutiv as em geral -1 2 2 1 1 NS

Desmonte do estaleiro e arranjos exteriores 1 2 2 1 9 NS 32

Exploração do aeródromo -1 2 2 1 9 NS -36

Enquadramento nos IGT Implementação do Projecto 0 0 0 0 0 N 0

Desenv olv imento territorial induzido Exploração do aeródromo 1 5 5 3 9 S 675

Qualidade de v ida das populaçoes Aumento do tráfego rodov iário afecto à obra -1 2 2 3 1 NS

Fluência de tráfego Aumento do tráfego rodov iário afecto à obra -1 2 2 1 1 NS

Afectação das infra-estruturas construídas Aumento do tráfego rodov iário afecto à obra -1 2 1 1 1 NS

Criação de postos de trabalho Execução da obra 1 5 3 3 1 NS 27

Criação de postos de trabalho Funcionamento do aeródromo 1 5 6 3 9 S

Desenv olv imento de activ idades induzidas Existência de uma infra-estrutura de transporte 1 5 5 3 9 S

Protecção de Pessoas e Bens Existência de uma infra-estrutura de meios de combate incêndios 1 12 11 3 9 MS 5049

Afectação de receptores sensív eis Funcionamento e mov imentação de v eiculos e maquinaria -1 2 2 3 1 NS -12

Afectação de receptores sensív eis Funcionamento do aeródromo -1 5 2 3 9 NS -270

Património existente na env olv ente Activ idades construticas 1 1 1 1 1 NS 1

Exploração do aeródromo 1 1 1 1 9 NS 9

Património existente no local de interv enção Activ idades construticas -1 5 2 1 1 NS -10

Exploração do aeródromo 1 2 2 3 9 NS 108
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VI. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

A abordagem sistemática dos vários descritores ambientais permitiu a identificação de 
potenciais riscos associados à àrea de implementação e ao funcionamento do projecto. 

O risco de erosão do solo foi já abordado no ponto V.5 (pág. 139).  

O facto da infra-estrutura se situar na proximidade de uma via rodoviária de importância 
regional, que pelas suas características tende a ter velocidades mais elevadas, poderá levar à 

ocorrência de acidentes rodoviários. Adicionalmente, a descolagem ou aterragem de aeronaves 

poderá constituir um foco de distracção para os condutores, aumentando o risco. Caso se verifique 

necessário poderá optar-se por limitar a velocidade máxima permitida no local.  

Por outro lado, a utilização desta via por veículos pesados afectos às obras poderá tornar este 

risco mais relevante nesta fase. Assim a entrada e saída de veículos na EN2/IC13 deverá ser 

devidamente assinalada, devendo ser elaborado um plano de sinalização temporária, devidamente 

aprovado pelas entidades competentes. 

Outro risco evidente na área é a ocorrência de acidentes aéreos. De facto a descolagem e a 
aterragem constituem a as operações mais criticas do funcionamento das aeronaves. Deste modo o 

Aeródromo deverá possuir e manter actualizado e operacional um Plano de Emergência que 

permita responder as eventuais ocorrências. 

Entre os riscos a analisar no Plano de Emergência do aeródromo deverá ser dada particular 

atenção ao risco de incêndio florestal, uma vez que é esta a ocupação que limita grande parte 

da infra-estrutura. Relativamente a este aspecto deverão ser cumpridas as disposições relativas à 
manutenção das faixas de gestão de combustível devidamente enquadradas com o Plano Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 

Junho, na sua actual redacção. 

Um outro aspecto directamente relacionado com a construção e funcionamento do aeródromo é 

o risco de derrames acidentais de combustíveis ou outras substâncias poluentes.  

Durante a fase de construção as principais acções que se considera que poderão representar 
riscos ambientais estão associadas aos trabalhos normais de construção civil com potencial 

contaminação dos solos e recursos hídricos, nomeadamente devido a derrames acidentais de 

substâncias perigosas (por exemplo óleos e combustíveis), aspecto que foi analisado nos pontos 

anteriores (V.5 e V.6). Como foi referido nas análises anteriores tratam-se de situações pontuais, 

que poderão ser evitadas pela adopção de boas práticas ambientais em obra, e minimizadas pela 

existência no local de meios que permitam controlar derrames acidentais. 

As principais acções indutoras de riscos ambientais, na fase de construção, são: 

•••• Derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis) de maquinaria afecta à obra; 

•••• Derrames acidentais de substâncias perigosas nas zonas de armazenagem de materiais em obra 

(estaleiro); 

•••• Incêndio no local de armazenamento de substâncias tóxicas e perigosas. 

A realização das operações de manutenção de veículos e maquinaria e a adopção de 

procedimentos adequados para a armazenagem de substâncias potencialmente poluentes e para o 

abastecimento de combustíveis, bem como a existência de meios que permitam um controlo rápido 
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e eficaz de qualquer derrame acidental de substâncias perigosas no meio ambiente, são medidas 

fundamentais para diminuir os riscos ambientais da obra, e que foram analisados com maior 

pormenor no capítulo anterior. 

Face à natureza dos trabalhos envolvidos na construção da ampliação do aeródromo, não se 

prevêem riscos especiais para os trabalhadores e para população. As obras deverão ser 

acompanhadas pelos processos de segurança normais, de acordo com a regulamentação em vigor. 

Das tarefas identificadas prevê-se que as de maior risco estejam associados às escavações e 
pavimentação. Os riscos de acidentes de trabalho são inerentes ao trabalho com equipamentos de 

compactação e movimentação de cargas, actividade laboral que se encontra bem enquadrada por 

regras e medidas de prevenção. 

Da consideração dos vários factores de risco em presença, destaca-se o eventual acréscimo de 

mão-de-obra adicional, ocupada em trabalhos de finalização e acabamentos, em regra entregues 

em sub-empreitadas. Este novo grupo de trabalhadores poderá estar menos instruídos nos meios 

de segurança aplicados à actividade de construção previstas no âmbito deste projecto. 

Entre outras medidas preventivas, considera-se fundamental que todos os locais de trabalho 
sejam dotados de sinalização de segurança adequada. Deverá ser dada particular atenção à 

obrigatoriedade de uso de EPI’s (equipamentos de protecção individual), ao perigo de permanência 

junto de equipamentos móveis, à sinalização das vias de acesso e às entradas e saídas de veículos 

pesados. Deverá ainda ser acautelado o permanente abatimento de poeiras durante os períodos de 

ausência de chuva, através da rega das frentes de escavação, locais de carga de camiões e vias de 

circulação. 

Na obra deverá ser devidamente divulgada e exposta uma lista de contactos de entidades a 
contactar em caso de ocorrência de acidentes.  

Na fase de funcionamento pleno do aeródromo, deverão ser estabelecidas e divulgadas junto de 

todos os colaboradores do aeródromo regras de manuseamento e utilização de substâncias 

potencialmente poluentes. Em caso de derrames deverão existir materiais absorventes que 

permitam um rápido controlo da situação. Os materiais utilizados para conter o derrame assim 

como os solos ou outros materiais contaminados deverão ser colocados em recipientes estanques e 

enviados para tratamento por operadores licenciados par ao efeito.  
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VII. PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

Neste capítulo enumeram-se as várias medidas de minimização de impactes ambientais e são 

efectuadas algumas recomendações que visam a gestão da obra (nomeadamente das acções ainda 
por realizar) numa perspectiva de sustentabilidade e de utilização racional dos recursos naturais. 

As medidas apresentadas pretendem prevenir, reduzir e/ou anular impactes negativos identificados 

e analisados nos capítulos anteriores. 

VII.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Durante a fase de construção, a programação adequada dos trabalhos diminui 

consideravelmente os impactes negativos das obras sobre o ambiente e sobre a população 

residente, quer na envolvente quer ao longo dos locais de acesso à obra. Este aspecto deverá ser 

considerado nos trabalhos que ainda falta executar, minimizando assim os potenciais impactes 

identificados. 

Assim recomenda-se a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental das obras a executar que 
permita verificar e acompanhar a implementação das medidas de minimização recomendadas e 

adaptá-las ou introduzir outras medidas, se necessário, assim como identificar impactes não 

previstos e acções susceptíveis de induzir impactes ou acidentes. 

Previamente à execução dos trabalhos previstos na segunda fase das obras, recomenda-se a 

realização de acções de sensibilização ambiental junto dos trabalhadores e encarregados da obra, 

de modo a que possam tomar conhecimento das possíveis consequências de uma atitude 

negligente em relação às medidas minimizadoras, devendo receber instruções sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

Os colaboradores envolvidos nos processos de gestão e exploração do aeródromo devem ser 
sensibilizados e informados sobre a gestão ambiental do espaço e dos procedimentos que devem 

adoptar para diminuir os impactes sobre o meio ambiente e a população envolvente. Recomenda-

se ainda que seja promovida a formação e qualificação de mão-de-obra regional, constituindo uma 

mais-valia educacional e profissional para a região. 

Para garantir a gestão ambientalmente eficiente e adequada, com adopção das melhores 
práticas, recomenda-se a aplicação no aeródromo de um Sistema de Gestão Ambiental, que poderá 

seguir as orientações das normas de ambiente NP ISO 14 000. Estas normas, em especial a ISO 

14 001, visam integrar e analisar o controlo de todas as actividades e estabelecer procedimentos 

que permitam uma constante melhoria no desempenho ambiental. Na implementação de um 

Programa de Gestão Ambiental deverão contemplar-se acções como: 

• Definir objectivos de gestão de modo a alcançar metas ambientais pré-estabelecidas e com vista a 

uma melhoria continuado desempenho ambiental do aeródromo, por exemplo no que se refere à 
diminuição do consumo de recursos (energia e água); 

• Identificar medidas de gestão apropriadas a cada actividade, por exemplo incluir medidas para 

reduzir os impactes negativos sobre o ambiente que tenham sido identificados no levantamento 
ambiental e medidas que conduzam a potenciais ganhos ambientais; 

• Identificar responsáveis por determinadas operações de gestão; 
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• Desenvolver um programa regular de monitorização com base em parâmetros definidos para 

avaliar e determinar o progresso das operações em curso; 

• Criar um sistema de registo que permita acompanhar a evolução de medidas adoptadas e que 

proporcione a avaliação futura das mesmas; 

• Aumentar a eficiência do consumo de energia através da verificação e manutenção regular dos 

equipamentos e máquinas existentes, assim como dos sistemas de ar condicionado, iluminação, 
etc; 

• Limitar ao máximo o uso de compostos químicos agressivos, como por exemplo agentes e limpeza 

e químicos na manutenção dos espaços verdes;  

• Garantir que os resíduos são armazenados e manuseados adequadamente, favorecendo a 

minimização da sua produção, a triagem dos materiais e a gestão adequada dos resíduos 
produzidos. Os empreiteiros deverão dar garantias de que os resíduos produzidos tem o destino 

adequado. 

Recomenda-se a instalação de dispositivos de medição que permitam aferir os consumos de 
água afectos às diferentes actividades, bem como registos para os usos que impliquem maiores 

consumos. Com esta informação, poder-se-á, elabora um plano que vise a redução dos consumos e 

a utilização mais eficiente dos recursos hídricos. 

VII.2. ATMOSFERA 

Uma vez que não são previstos impactes significativos sobre o clima, não são apresentadas 

medidas minimização de impactes. 

Em relação à qualidade do Ar, e nomeadamente para os trabalhos ainda em falta, o projecto 
de execução deverá adoptar soluções que visem diminuir os consumos energéticos durante a 

exploração do Aeródromo, nomeadamente:  

•••• Recomenda-se que os sistemas de iluminação exteriores utilizem uma solução tecnológica que garanta a 

máxima eficiência na utilização da energia.  

•••• Recomenda-se que seja avaliada a possibilidade de utilização de energias renováveis e a implementação 
de medidas de conservação e aproveitamento de energia nos edifícios já construídos. 

•••• Os equipamentos seleccionados devem possuir uma boa eficiência energética e serem equipados com 
sistemas que permitam poupar energia em situações de baixa utilização.  

Na fase de construção, e para os trabalhos ainda não realizados, recomendam-se a adopção 

das seguintes medidas de carácter geral: 

•••• Deverá promover-se a lavagem dos rodados das viaturas antes da sua saída do estaleiro e apoios de obra, 
bem como proceder à limpeza da EN2 junto à obra, sempre que necessário; 

•••• Recomenda-se a adopção, em obra, de um controlo rigoroso da proibição legal de queimar, a céu aberto, 
de qualquer tipo de material ou resíduo nas obras ou estaleiros; 

•••• Recomendam-se cuidados especiais no transporte de materiais susceptíveis de originar poeiras - o 

transporte de materiais, como terras, areias e britas, deverá ser efectuado em camiões fechados, ou 

cobertos; 

•••• Caso ocorram quedas acidentais de materiais nos pavimentos exteriores à obra deverá proceder-se à sua 

limpeza imediata; 
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•••• Os veículos pesados e maquinaria afectos à obra deverão apresentar boas condições de conservação e 

manutenção de modo a minimizar as emissões de poluentes para a atmosfera. 

•••• Após a estabilização do perfil final dos taludes envolventes ao aeródromo deverá promover-se o seu 
revestimento vegetal imediato (eventualmente recorrendo a hidrossementeira), diminuindo assim a 

susceptibilidade à acção dos ventos e das chuvas; 

Durante a fase de exploração recomenda-se que seja desenvolvido um plano de uso eficiente 

de energia, que permita diminuir os gastos energéticos associados ao Aeródromo e instalações 

auxiliares. A selecção dos equipamentos deve favorecer aqueles que possuam menores consumos 

energéticos e, sempre que possível, que utilizem fontes renováveis.  

Deverá ser efectuada a manutenção cuidadosa dos pavimentos da pista, taxiways e placas de 

estacionamento de modo a evitar a ressuspensão de poeiras e partículas durante os movimentos 

de aterragem, descolagem e movimentação das aeronaves. 

VII.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Face à avaliação de impactes identificados recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de 

minimização a implementar durante a fase de construção (para as actividades que ainda falta 

executar): 

•••• A calendarização dos trabalhos de regularização das cotas finais dos taludes, para a qual está prevista a 
remoção de terras, deverá evitar os períodos de maior pluviosidade, de modo a impedir fenómenos 
erosivos; 

•••• Os materiais escavados, que não possam ser reutilizados no local, devem ser depositados em locais 
adequados e devidamente licenciados para o efeito, ou na recuperação de explorações de inertes 
desactivadas; 

•••• No final dos trabalhos de construção, e após a remoção dos apoios de frente de obra, deverão, sempre 

que possível, ser restabelecidas as condições naturais do terreno, nos locais onde não sejam construídas 
estruturas. 

•••• Após a estabilização das cotas e morfologia final dos taludes deverá proceder-se de imediato, ao 

restabelecimento de uma cobertura vegetal, através de hidrossementeira ou outro processo que garanta 
uma rápida protecção e estabilização dos taludes. 

Não são apresentadas medidas de minimização para a fase de exploração, uma vez que não 

foram identificados impactes significativos. 

VII.4. SOLO E CAPACIDADE DE USO 

Os principais impactes identificados sobre este descritor podem ser minimizados ou recuperados 

se forem tomadas as medidas de minimização e as recomendações identificadas.  

Na fase de construção:  

•••• Caso sejam ainda intervencionadas áreas com solo vegetal, situação que não se prevê que ocorra, o solo 

deverá ser protegido e conservado para posterior reutilização nos arranjos exteriores no final da obra. 

•••• Os trabalhos com maior movimentação de terras, nomeadamente a modelação final dos taludes prevista, 
deverão ocorrer em período de precipitação reduzida para minimizar os efeitos da erosão; 
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•••• Durante os trabalhos de construção que ainda faltam executar é fundamental proceder ao manuseamento 

e armazenamento adequado dos resíduos, de modo a evitar a ocorrência de episódios de contaminação do 
meio ambiente; 

•••• O manuseamento de substâncias perigosas e tóxicas, como óleos, lubrificantes entre outras, deverá ser 

efectuado de modo a evitar a ocorrência de derrames e consequente contaminação dos solos e das linhas 

de água. Preferencialmente, deverá ser impermeabilizada uma área onde se manipulem estas substâncias 
estando os solos e as águas salvaguardados em caso de derrame acidental. No caso de ocorrência de 

derrames acidentais, os solos contaminados deverão ser imediatamente retirados do local e tratados de 
modo adequado ao tipo de contaminante e dimensão do derrame; 

•••• Nas bocas de saída do sistema de drenagem já executado deverá proceder-se à instalação de um 

mecanismo de dissipação de energia, de modo a garantir uma adequada transição entre a passagem e o 
meio natural, minimizando os efeitos da erosão do leito e margens da Ribeira de Marvila. A selecção do 
dispositivo de dissipação de energia deverá ter em conta a velocidade máxima do escoamento à saída 

(podendo por exemplo ser instaladas bacias de dissipação de energia ou, caso as velocidades sejam 

reduzidas, sistemas de enrocamento de protecção). As soluções adoptadas devem garantir uma 
integração equilibrada no meio natural, devendo ser utilizados materiais naturais e característicos do local. 

•••• Na área onde se encontra o estaleiro e após a remoção do mesmo, deverá promover-se o revolvimento 

dos solos, de modo a descompactá-los, procedendo-se de imediato à sua sementeira de modo a promover 
uma cobertura vegetal de protecção. Estas áreas manter-se-ão como áreas de infiltração das águas 
pluviais contribuindo para a recarga dos aquíferos. 

Durante a fase de exploração deverá ser garantida a gestão adequada dos resíduos sólidos 

promovendo-se a sua triagem e gestão de acordo com a tipologia. Deverá ser dada particular 

relevância ao armazenamento dos óleos usados resultantes da manutenção das aeronaves, que 

deverá ser acondicionado em recipientes estanques e recolhido por operadores licenciados para o 

efeito. Deverão existir, nos locais onde se efectuem manutenções e/ou abastecimento materiais 

absorventes que permitam controlar rapidamente um derrame acidental. A lista de operadores 

licenciados encontra-se disponível no sítio electrónico da Agência Portuguesa do Ambiente. 

VII.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Na fase de projecto de execução:  

•••• Deve ser garantida a manutenção adequada da solução existente de drenagem e tratamento de 

efluentes residuais, assegurando que não existem fugas e que o tratamento é compatível com a 
garantia de boa qualidade dos recursos hídricos e da utilização da água no meio hídrico onde será 

efectuada a descarga.  

•••• Deverá ser analisada a necessidade de instalação de redes individualizadas para drenagem das águas 
pluviais provenientes das placas de estacionamento, garantindo a remoção de hidrocarbonetos do efluente 
antes da sua descarga na rede de drenagem, através da instalação de um mecanismo separador de 

hidrocarbonetos. 

•••• Os equipamentos utilizados nas instalações sanitárias e áreas de bem-estar deverão favorecer a redução 
de consumos de água, por exemplo pela utilização de torneiras redutoras de caudal e autoclismos 

compartimentados. 

•••• Deverá ser analisada a possibilidade de instalação de um mecanismo de recolha das águas pluviais das 
coberturas dos hangares e edifícios de apoio existentes. A água recolhida poderá ser utilizada 

posteriormente nas lavagens dos pavimentos ou na rega dos espaços verdes exteriores. 
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Durante a fase de construção: 

•••• O local do estaleiro reservado para o armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto 

aguardam encaminhamento para valorização ou eliminação por entidades licenciadas, deverá manter-se 

ordenado e limpo diminuindo a possibilidade de ocorrência de acidentes e/ou contaminações. 

•••• Recomenda-se que a gestão de resíduos seja orientada por um Plano Integrado de Gestão de 

Resíduos. Deverá ainda ser evitado o contacto de resíduos perigosos com resíduos banais. No caso de se 
verificar a contaminação de resíduos banais, estes terão como destino final o do material contaminante. 

Os resíduos devem permanecer na obra o mínimo de tempo possível sendo que, no caso de resíduos 

perigosos não deve exceder três meses.  

•••• Os trabalhos de movimentação de solo que ainda falta realizar não devem coincidir com períodos de 
precipitação intensa, evitando a erosão do solo e o assoreamento dos cursos de água. 

•••• O manuseamento de óleos e as operações de manutenção da maquinaria devem ser conduzidos com os 
necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor, diminuindo a 
probabilidade de ocorrência de derrames acidentais susceptíveis de contaminarem os solos e os recursos 
hídricos. Recomenda-se que essas operações decorram em áreas definidas e preparadas 

(impermeabilizadas e limitadas) permitindo a retenção de qualquer eventual derrame. Os óleos usados 
devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, sendo posteriormente enviados a destino 
final apropriado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

•••• No caso de ser necessário armazenar combustíveis e/ou óleos, na zona de armazenamento e no 
parque de estacionamento de viaturas, os mesmos deverão ser drenados para uma bacia de retenção, 
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de 

óleos e combustíveis atinjam a rede de drenagem natural. Deve existir, no estaleiro e frentes de obra, 

material absorvente que permita controlar derrames acidentais de substâncias tóxicas e recipientes 
estanques para armazenar o material contaminado recolhido. 

•••• Durante a fase de implementação da obra é fundamental garantir a gestão adequada dos efluentes 

residuais.  

•••• A lavagem de materiais contendo betão deverá ser efectuada em local apropriado e devidamente 
assinalado, havendo o cuidado de remover os resíduos de betão e se possível reutilizá-los na obra. 

Na fase de exploração:  

•••• Deverá garantir-se que a actividades desenvolvidas não afectem a conservação das comunidades vegetais 

da envolvente, principalmente do corredor ripícola da Ribeira de Marvila e dos Montados de sobro e azinho 
existentes. 

•••• Recomenda-se a reutilização das águas pluviais, e se possível de águas tratadas, para a lavagem de 

arruamentos, rega de espaços verdes e outras utilizações que não careçam de água potável.  

•••• A rega dos espaços verdes deve limitar-se a período de tempo em a evaporação da água é menor, por 
exemplo ao final da tarde ou ao início da manhã.  

•••• A exploração do aeródromo deverá assentar em boas práticas ambientais, por exemplo no que se refere à 
gestão dos espaços verdes existentes, nomeadamente diminuindo ao mínimo indispensável a rega e a 

utilização de agro-químicos. Deverá assegurar-se que nos processos de irrigação não ocorram 

escorrências superficiais de água de rega directamente para as linhas de água.  

•••• Deve ser promovida a gestão sustentável da água no edifício, por exemplo pela colocação de informações 
apelativas à redução dos consumos de água.  

•••• Nas operações de manutenção da vegetação, dentro da área do aeródromo devem privilegiar-se as acções 
mecânicas em detrimento da utilização de herbicidas ou outros produtos químicos evitando assim a 
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contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos por arrastamento ou infiltração deste tipo 

de substâncias. Este cuidado deverá ser redobrado, tendo em atenção que a área em questão possui uma 
vulnerabilidade considerável à poluição. 

VII.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Os impactes identificados para este descritor não são passíveis de adopção de medidas de 

mitigação totalmente eficazes, nomeadamente quando se trata de impactes irreversíveis. Contudo, 

podem ser apontadas algumas medidas que pretendem minimizar as consequências de cada acção. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.01 

Sugere-se que a movimentação de terras possa ser efectuada de forma faseada e decorrer em épocas do 

ano em que a precipitação seja mais reduzida. É também desejável que, em sede de projecto, estejam 

previstas zonas que facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível seja reposto o solo original. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.02 

Sugere-se que no projecto possam ser definidas estruturas de drenagem de águas pluviais, capazes de as 

conduzirem para locais onde se possa processar a recarga natural dos aquíferos, de modo a que o aumento de 
zonas impermeabilizadas possa ser compensado com áreas onde a recarga seja eficaz. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.C.03 

Sugere-se que as áreas utilizadas para a deposição dos materiais de construção se concentrem, 

preferencialmente, numa mesma zona, impermeabilizada, de modo a minimizar a possibilidade de entrada de 
contaminantes para o aquífero. Sugere-se, ainda, que os veículos afectos à fase de construção circulem em 
boas condições de carburação e que as necessárias revisões e inspecções periódicas sejam efectuadas de forma 
atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.E.01 

Sugere-se a implementação de um sistema de gestão dos recursos hídricos. Deve ser também dada 

preferência a mecanismos de reutilização de água proveniente de ETAR’s e ainda a sistemas de armazenamento 
de águas pluviais. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte Hg.E.02 

Sugere-se que todos os procedimentos de segurança sejam escrupulosamente respeitados de forma a evitar 

a ocorrência de situações acidentais. Deve ser construído um parque de armazenamento temporário, 
devidamente impermeabilizado, para os diferentes tipos de resíduos, nomeadamente os óleos e ainda um 

sistema de retenção de águas pluviais em caso de derrames acidentais. 

VII.7. PATRIMÓNIO NATURAL 

Na fase de projecto de execução e antes da construção:  

•••• Na elaboração do projecto de integração paisagística deve privilegiar-se a utilização de espécies da flora 
autóctones, o que favorece a consolidação com vegetação climácica e propicia áreas de refúgio e de 
alimentação para a fauna local.  

Na fase de construção devem ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:  

•••• Durante as actividades de construção a executar, não devem ser colocados materiais, equipamentos ou 

resíduos fora da área já vedada, de modo a evitar a afectação dos ecossistemas naturais aí existentes.  
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•••• As obras devem ser planeadas de modo a evitar a realização das actividades com maior produção de 

ruído, vibrações e poeiras durante a época de nidificação da fauna (Primavera).  

•••• Deverão ser dimensionados mecanismos de dissipação de energia adequados que evitem a erosão 
provocada pelas bocas de saída do sistema de drenagem. 

•••• Evitar qualquer tipo de contaminação de solos, águas ou vegetação; 

•••• Providenciar a adequada remoção dos resíduos depositados na área de intervenção e dos solos, caso se 

apresentem contaminados; 

•••• Os resíduos deverão ser recolhidos e acondicionados em contentores próprios, para posterior tratamento 
por gestor adequado; 

•••• Após a conclusão da obra deverá ser removido todo e qualquer resíduo da obra; 

Após a conclusão da obra deverá ser avaliada a possibilidade do promotor desenvolver um 

plano de recuperação da Ribeira de Marvila no troço confinante com a infra-estrutura em análise. 

Este plano deverá promover manutenção da galeria ripícola existente, a recuperação dos locais 
onde esta se apresenta deficiente, a remoção das espécies exóticas e eventuais resíduos que 

possam ocorrer e ainda o restabelecimento dos terrenos adjacentes aos dispositivos de drenagem 

(bocas de saída) existentes na margem.  

VII.8. PAISAGEM 

Ao nível da paisagem, poderá ser desenvolvido um Plano de Integração Paisagística que tenha 

em atenção: 

•••• A articulação entre o aeródromo e o espaço envolvente; 

•••• A maximização do espaço permeável; 

•••• O uso de espécies autóctones, adequadas às especificidades do local, e dos diferentes estratos 
(arbustivo, herbáceo e arbóreo) garantindo a promoção da biodiversidade; 

•••• A elaboração de um plano de manutenção que garanta a eficaz gestão dos espaços verdes durante a 
fase de exploração, assegurando que estes mantêm as suas funções primordiais. 

Durante a fase de construção deverão ser tomadas várias medidas que reduzam ou previnam 

os impactes que advêm da gestão da obra, bem como aqueles que poderão surgir como 

consequências desta. Assim: 

•••• As obras devem ser planeadas de modo a evitar a realização das tarefas com maiores impactes visuais 

durante as épocas de maior afluência turística à região (Verão);  

•••• O tempo de exposição de solo (ou seja em que o solo é desprovido de qualquer tipo de revestimento) 
deve ser minimizado de modo a evitar fenómenos de erosão. 

•••• Remoção de todos os resíduos no final da obra e reposição da situação inicial nas áreas não alteradas. As 

áreas permeáveis deverão ser replantadas de acordo com um projecto de arquitectura paisagista. 

Ao longo da fase de exploração deverão ser efectuadas regularmente acções de manutenção 

dos espaços verdes, garantindo que as suas funções de integração visual, recreio ou outras se 

mantêm ao longo do tempo. 
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VII.9. SÓCIO-ECONOMIA 

Na fase de construção devem ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:  

•••• Deve ser favorecida, se possível, a utilização de mão-de-obra e de prestações de serviço locais. 

•••• Durante o desenvolvimento das obras deverá ser criado um mecanismo expedito que permita o 
esclarecimento de dúvidas e o atendimento de eventuais reclamações das populações. 

•••• As obras de construção a executar na ampliação do aeródromo deverão ser planeadas de modo a 

minimizar a afluência de veículos pesados nas vias de comunicação envolventes, em horas de maior 
congestionamento de tráfego. Deverão ser seleccionados os melhores percursos para o transporte de 
materiais e afluência de veículo pesados, de modo a minimizar a perturbação sobre as populações locais, 

evitando zonas residências e locais com maior congestionamento de tráfego.  

•••• Durante a fase de desenvolvimento das obras os locais de acesso ao estaleiro deverão ser devidamente 
sinalizados. Deverá ser implementado um sistema de sinalização que informe da aproximação da obra. Os 
acessos às frentes de obra e ao estaleiro deverão estar correctamente assinalados com indicação de 

redução de velocidade. As entradas/saídas da obra para vias de comunicação pública deverão também ser 
devidamente identificadas.  

•••• Se necessário deverá proceder-se à lavagem e/ou humedecimento dos acessos envolventes, quando 

utilizados pelos veículos afectos à obra. 

•••• Nos locais atravessados pelos veículos afectos às obras, e junto a zonas residenciais, deve limitar-se a 
utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação da população.  

•••• Os veículos de transporte de materiais para as obras deverão garantir a cobertura da carga, evitando 

assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e consequentemente a perturbação do 
tráfego rodoviário e dos transeuntes. 

•••• No caso de se verificar a degradação significativa dos pavimentos ou de estruturas construídas, e que 
essa degradação seja imputável à circulação dos veículos pesados afectos à obra, deverão os mesmos ser 

recuperados, minimizando assim os inconvenientes para os utentes dessas vias. 

•••• Os trabalhos mais ruidosos devem ser criteriosamente seleccionados de modo a diminuir a incomodidade 
da população. 

Na fase de exploração devem ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:  

•••• Se possível deverá recorrer-se a mão-de-obra regional promovendo a sua formação gradual. 

•••• Sempre que possível recorre a prestadores de serviço e actividades complementares locais. 

•••• Favorecer a promoção e comercialização de produtos regionais e actividades locais.  

VII.10. AMBIENTE SONORO 

De acordo com o RGR é necessário implementar medidas de minimização do ruído em “zonas 

sensíveis” expostas a níveis sonoros Lden > 55 dB(A) ou Ln > 45 dB(A), e em “zonas mistas” 

expostas a níveis sonoros Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A). 

No presente estudo, considerou-se que não estando definidas as zonas do ponto de vista 
acústico, devem ser cumpridas as exigências regulamentares estabelecidas no parágrafo 3º do 
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artigo 11.º de Lden ≤ 63 dB(A) e de Ln ≤ 53 dB(A) nos receptores sensíveis nas imediações do 

aeródromo. 

Na fase de construção devem ser adoptadas as seguintes medidas de minimização:  

•••• A obra deve ser devidamente planeada de modo a não produzir actividades ruidosas entre as 20 e as 8 
horas, e aos sábados, domingos e feriados, como definido no Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007.  

•••• Verificar a necessidade de instalar barreiras acústicas no estaleiro e na envolvente dos equipamentos mais 
ruidosos, visando atenuar a propagação do ruído.  

•••• As medidas de minimização do ruído a adoptar nesta fase, se necessárias, deverão ser estabelecidas no 

âmbito de projecto específico, em função da localização dos estaleiros e das características dos 

equipamentos ruidosos a utilizar. 

•••• Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra;  

•••• O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a 
maquinaria de apoio a obra;  

•••• Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído; 

Na fase de exploração e como referido anteriormente, não se prevêem situações críticas no 
que respeita a impactes negativos por emissão de ruído resultante da actividade do aeródromo 

(circulação rodoviária, actividade humana, movimentação das aeronaves) junto dos receptores 

sensíveis mais próximos do local. 

Caso em monitorizações posteriores se verifique ultrapassagem dos limites estipulados pela 

legislação, deverão ser adoptadas medidas de minimização adequadas com vista à manutenção de 

um bom ambiente acústico. 

VII.11. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Na fase de projecto 

Na medida do possível o projecto deveria procurar respeitar o estudo e a integridade do 

património arqueológico caso ele viesse a ser detectado, porque não se conhece património 

arquitectónico que justifique medidas de protecção. 

Dado o estado avançado das obras, não é possível determinar medidas de minimização para 
esta fase. 

Na fase prévia à construção: 

Não há medidas a propor nesta fase, porque ela se encontra ultrapassada com a movimentação 

de terras e a construção de infra-estruturas destinadas a garantir a sustentabilidade das novas 

pistas do aeródromo. 

Na fase de construção  

Quando se iniciou o estudo de campo ficou claro que a quase totalidade da área afecta ao 

projecto já se encontrava alterada pelas máquinas que terraplenaram o terreno e movimentaram 

terras para construir as pistas de aviação. 



MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR   

EIA da Ampliação da Área de Manobra do Aeródromo Municipal projectos, gestão e avaliação ambiental, lda 

Agosto, 2010 181 Relatório  
X:\A025\01-Conteúdo Técnico\00-Peças Escritas\01-EIA\A025-EIA-REL-R01_Total.docx A-REL-R01 

Quando nos deslocamos ao local as pistas já estavam em fase adiantada de construção, 
procedendo-se, mesmo, à colocação do betuminoso numa delas.  

Avaliando bem as obras já feitas, o que inclui a abertura de valas de drenagem e a colocação de 

manilhas para escoamento de águas pluviais, ficamos com a certeza que o anterior ambiente 

natural se encontrava totalmente modificado, o que significa que, a ter havido peças líticas 

atribuídas à Pré-História no espaço intervencionado, estas já estavam descontextualizadas e a ou 

as jazidas destruídas. 

A situação actual da área do aeródromo impediu, assim, de realizar um estudo aprofundado às 
características arqueológicas do terreno. Sem uma percepção prévia da existência de artefactos 

líticos relacionados com a actividade humana, sem a localização exacta de potenciais jazidas 

arqueológicas e na ausência de cerâmicas de cariz arqueológico resta-nos sugerir as medidas que a 

seguir propomos, tanto mais que o aeródromo se insere numa mancha de terrenos onde se têm 

vindo a contabilizar inúmeros achados relacionados com o Paleolítico e a Pré-História Recente.  

Face às características geológicas específicas do solo e ao potencial risco de haver espalhado 

pelos terrenos ainda não remexidos instrumentos líticos dos períodos que medeiam entre o 
Paleolítico Inferior e a Pré-História Recente, é aconselhável que se proceda a um acompanhamento 

na fase terminal dos trabalhos para garantir que são recolhidos instrumentos líticos, caso eles se 

encontrem entre as terras revolvidas. 

Tais trabalhos serão da responsabilidade de um arqueólogo que tenha conhecimentos na área 

da arqueologia pré-histórica, sobretudo com prática na detecção de instrumentos líticos feitos a 

partir da quartezito, que é a rocha mais vulgar nesta região. 

Será sua função: 

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem a continuação do revolvimento de 

terras, incluindo a área de implantação do estaleiro de obra que se encontra dentro do perímetro 

do aeródromo; 

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem o revolvimento de terras, sejam 

elas decapagens ou abertura de valas destinadas à implantação de redes de água, drenagem e 
saneamento.  

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem o revolvimento de terras, 

nomeadamente ao longo dos caminhos que ainda venham a ser rasgados e utilizados para o efeito. 

Na fase de funcionamento 

Tendo em atenção que este projecto aporta impactes patrimoniais exclusivamente durante a 

fase de construção, não se prevê a necessidade de incluir medidas de minimização durante o 

período de funcionamento do empreendimento. 

Na fase de desactivação 

Quando e se este projecto vier a ser desactivado, deverá ser assegurada a integridade dos 

valores patrimoniais actualmente existentes. 
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VIII. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

Neste capítulo serão definidas as directrizes para os planos de monitorização ambiental dos 
descritores que se consideram mais afectados pela ampliação e exploração do Aeródromo Municipal 

de Ponte de Sor. 

Face aos impactes ambientais identificados recomenda-se o acompanhamento ambiental dos 

trabalhos ainda não executados.  

VIII.1. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

A procura de uma maior integração da execução dos projectos no meio biofísico e social em que 
se desenvolvem, tem motivado diversos organismos públicos e privados a procurarem formas de 

controle ambiental das intervenções pelas quais são responsáveis, na perspectiva de um 

desenvolvimento sustentável. 

Recomenda-se que durante o processo de construção, nomeadamente das acções que ainda 

falta executar, seja efectuado o acompanhamento ambiental das obras, que garanta a adopção de 

boas práticas ambientais em obra e o cumprimento das medidas de minimização propostas neste 

documento.  

O acompanhamento ambiental permite ainda avaliar a implementação das medidas de 
minimização de impactes, permitindo o seu reajuste durante a fase de execução assim como a 

definição de novas medidas não previstas.  

VIII.2. OBJECTIVOS  

Assim os objectivos do acompanhamento ambiental traduzem-se na adopção de práticas de 

gestão ambiental, nomeadamente: 

•••• Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e das normas ambientais; 

•••• Garantir a aplicação das medidas de minimização ambiental identificadas no processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental; 

•••• Definição de metodologias para a identificação e avaliação de aspectos ambientais associados à execução 
da obra;  

•••• Identificação antecipada de acções que possam causar impactes ambientais e desenvolvimento de acções 
preventivas; 

•••• Avaliação da significância dos impactes ambientais associados aos aspectos identificados; 

•••• Definição e identificação de medidas de minimização e acompanhamento de controlo dos aspectos 

ambientais considerados mais significativos; 

•••• Estabelecimento de acções preventivas e correctivas, nos casos em que sejam identificadas acções 

susceptíveis de alterar o desempenho ambiental; 

•••• Fomentar a protecção e responsabilidade ambiental em todos os colaboradores e empreiteiros; 
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•••• Informação das populações residentes na envolvente de potenciais impactes que se possam verificar ao 

longo do decorrer da obra. 

VIII.3. PARÂMETROS A MONITORIZAR NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBIENTAL DA OBRA E NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

A gestão ambiental, para além de garantir o cumprimento das medidas de minimização 

ambiental definidas no processo de AIA, deverá, entre outros factores, garantir a monitorização 

dos resíduos produzidos, dos consumos de recursos naturais e da emissão de efluentes residuais. 

VIII.3.1. Efluentes e resíduos  

A gestão dos resíduos em obra constitui um dos procedimentos mais relevantes face aos 
impactes associados. Deverão ser devidamente acompanhadas e controladas, por exemplo pela 

verificação de: 

•••• Análise dos quantitativos de resíduos; 

•••• Verificação das condições de armazenagem de óleos, combustíveis e resíduos; 

•••• Análise de processos de redução do consumo de recursos e reutilização de resíduos; 

•••• Verificação dos destinos finais dos resíduos da fase de construção; 

•••• Verificação da documentação associada às operações de gestão de resíduos; 

•••• Adopção de procedimentos adequados de abastecimento de combustível da maquinaria em obra; 

•••• Adopção de procedimentos adequados de manutenção da maquinaria em obra. 

No que se refere aos recursos hídricos deverá ser acompanhada e monitorizada a utilização de 

água bem como a produção e gestão dos efluentes residuais produzidos em obra. O plano de 

gestão ambiental deverá monitorizar os seguintes aspectos: 

•••• Análise dos consumos de água; 

•••• Verificação do caudal de efluente doméstico produzido e suas características; 

•••• Verificação das características das águas pluviais provenientes de zonas potencialmente contaminadas. 

 

VIII.3.2. Hidrogeologia  

Para o descritor Hidrogeologia (Hg), será uma boa medida, a garantia de que os impactes, que 

possam afectar este descritor durante a construção do empreendimento e, após a sua entrada em 

funcionamento, sejam efectivamente bem controlados. Deste modo, relativamente a este descritor, 

sugere-se a adopção de um plano de monitorização que contemple as seguintes medidas: 

VIII.3.2.1. Pontos de amostragem 

Os pontos de amostragem devem corresponder a poços e furos que se localizem próximo dos 
locais de saída das águas de escorrência que drenam a área, ou seja, para jusante da área 

considerando as principais direcções do fluxo subterrâneo. Devem ser escolhidos pontos de água, 
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eventualmente entre os constantes do inventário hidrogeológico, que correspondam a estes 

requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de acordo com a sua localização, quer no 

interior da área do empreendimento quer na sua envolvente imediata. 

VIII.3.2.2. Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Na fase de construção propõe-se a realização de campanhas trimestrais em pontos de medição 

definidos de acordo com os requisitos atrás apresentados, a realizar aproximadamente nos meses 
de Setembro, Dezembro, Março e Junho, cobrindo, desta forma, os momentos mais significativos 

do ano hidrológico. 

Na fase de exploração propõe-se a realização de campanhas semestrais. Poderá, ainda, ser 

realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e acentuadas, no valor 

dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de modo a despistar as 

causas prováveis das alterações verificadas. 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

- Nível freático (quando aplicável); 

- pH; 

- Condutividade 

- Temperatura da água; 

- Sólidos suspensos totais; 

- Cloretos; 

- Sulfatos;  

- Hidrogenocarbonatos; 

- Catião Cálcio; 

- Catião Magnésio; 

- Catião Potássio; 

-Catião Sódio; 

VIII.3.2.3. Critérios de avaliação: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo I do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
Agosto, salvaguardando a real utilização que, ao momento, seja dada à água.  

VIII.3.2.4. Métodos de Análise: 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, são os 
constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 
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VIII.3.3. Ambiente Sonoro 

Relativamente ao ambiente sonoro, recomenda-se a realização da monitorização desta 

componente tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Na fase de construção não está prevista a realização de trabalhos para o período nocturno, 
pelo que o Plano de Monitorização incidirá apenas sobre o período diurno (das 7 às 20 horas). 

Nesta situação recomenda-se a realização de uma monitorização quando a obra estiver a funcionar 

em pleno e mediante os resultados poderão ser tomadas duas opções. Caso se verifique 

ultrapassagem dos valores limite definidos na legislação, deverão ser adoptadas medidas 

adequadas e repetida a monitorização para aferição da eficiência das medidas. No caso de estarem 

a ser cumpridos os limites legais, recomenda-se apenas nova monitorização do ruído na fase de 

construção caso haja reclamações da população.  

Na fase de exploração, e uma vez que quando o estudo acústico foi realizado, não existiam 

registos que permitissem uma modelação mais rigorosa, recomenda-se que seja efectuada uma 

nova caracterização acústica passados 6 meses do funcionamento pleno do aeródromo, utilizando 

valores mais próximos da realidade e preferencialmente durante a fase de Verão, pois será o 
período mais critico doo ponto de vista da utilização da infra-estrutura. De notar que esta situação 

pressupõe que haja uma monitorização constante das actividades do aeródromo, da qual resultem 

registos fidedignos que incluam todos os movimentos efectuados (aterragens e descolagens), 

identificando a aeronave, o dia e a hora dos movimentos.  

Para a fase de exploração, deverão ser feitas medições referentes ao período diurno e para o 

período de entardecer e nocturno, uma vez que está prevista a utilização nocturna do aeródromo. 

Como valores de referência deverão ser utilizados os intervalos determinados nos mapas de ruído. 

VIII.3.4. Património Cultural 

Na fase de construção recomenda-se o acompanhamento arqueológico da obra, por um 
arqueólogo que tenha conhecimentos na área da arqueologia pré-histórica, sobretudo com prática 

na detecção de instrumentos líticos feitos a partir da quartezito, que é a rocha mais vulgar nesta 

região. 

Será sua função: 

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem a continuação do revolvimento de 

terras, incluindo a área de implantação do estaleiro de obra que se encontra dentro do perímetro 
do aeródromo; 

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem o revolvimento de terras, sejam 

elas decapagens ou abertura de valas destinadas à implantação de redes de água, drenagem e 
saneamento.  

• Acompanhamento arqueológico de todas as obras que impliquem o revolvimento de terras, 

nomeadamente ao longo dos caminhos que ainda venham a ser rasgados e utilizados para o efeito. 
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IX. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

As principais lacunas informativas referentes a este estudo, prendem-se com o facto de já ter 
havido uma primeira fase de construção que alterou totalmente a área de implantação do projecto, 

podendo nesta fase terem ocorrido impactes que não foram previstos nem minimizados. 

Este EIA teve como imperativo um curto prazo de realização, pelo que para alguns descritores, 

como seja o Património Natural poderão conter algumas lacunas, nomeadamente referentes a 

levantamentos de campo mais pormenorizados que permitissem aferir com rigor a existência das 

espécies referenciadas pela bibliografia.  

No que respeita ao descritor Património Cultural, caso na área em estudo existissem peças 
líticas atribuídas à Pré-história, pelo facto de a área ter sido totalmente alterada na primeira fase 

de construção, estas já estavam descontextualizadas e/ou as jazidas destruídas. 

No entanto, e uma vez que se trata de uma situação factual não alterável, considera-se que as 

lacunas anteriormente assinaladas não tem uma relevância significativa, uma vez que foi efectuada 

uma previsão dos impactes esperados na segunda fase de construção e na fase de funcionamento 

da infra-estrutura, tendo sido propostas medidas minimizadoras dos impactes identificados. 
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X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como ponto de partida deste estudo a segunda fase de um projecto de dimensão 
assinalável, cuja primeira fase alterou totalmente o ambiente natural onde este se implantará, 

considera-se que os impactes negativos expectáveis nesta fase são largamente ultrapassados pelos 

benefícios obtidos pelo funcionamento futuro desta infra-estrutura.  

De facto, sendo esta uma infra-estrutura destinada primordialmente à base permanente dos 

meios aéreos de combate aos incêndios florestais, é expectável que daí advenham benefícios 

assinaláveis para a região, obtidos por uma maior rapidez e eficácia no controlo dos incêndios 

florestais. Nesta região, dominada por povoamentos de grande interesse ambiental e económico, 
como sejam os montados de sobro e azinho, esses benefícios assumem uma dimensão ainda 

maior. 

Da avaliação efectuada, conclui-se que os impactes negativos são mais significativos ao nível 

dos recursos hídricos subterrâneos. No entanto., para este descritor, considera-se que os impactes 

identificados não assumem uma significância suficiente para que o projecto de Ampliação da Área 

de Manobra do Aeródromo Municipal de Ponte de Sôr possa ser inviabilizado e, por outro lado, a 

implementação das medidas de mitigação preconizadas, será um factor importante com o intuito 

de reduzir a significância dos impactes identificados.  

Em termos patrimoniais e desde que assegurada a correcta aplicação das medidas de 
prevenção, minimização de impactes/risco ou valorização ambiental, este projecto acarreta um 

claro benefício para a região, pelos postos de trabalho que virão a ser criados e sobretudo com a 

presença de meios aéreos mais interventivos e com capacidade para combater um dos maiores 

flagelos com que se tem debatido a floresta nacional nos últimos decénios: os incêndios. 

A localização de aeronaves de maior porte no combate aos incêndios neste aeródromo beneficia, 

por sua vez, da proximidade da barragem de Montargil para fonte de captação de água. 

 

A realização de monitorização dos descritores ambientais referidos no Programa de 

Monitorização permitirá o cumprimento dos níveis de qualidade ambiental indispensáveis à 

qualidade de vida das populações residentes na envolvente, bem como dos funcionários e 

visitantes do aeródromo. 

Através da monitorização ambiental das actividades desenvolvidas garante-se que o 
desenvolvimento gerado por este tipo de estrutura assente na sustentabilidade, ou seja, promova 

o crescimento equilibrado da economia, o desenvolvimento social e boas condições ambientais. 
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