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1 INTRODUÇÃO 

Na sequência da entrega do Estudo de Impacte Ambiental com o Projecto de Ampliação do Matadouro Linda 

Rosa foram solicitados elementos adicionais pela CCDR Norte, através do ofício refª ID 901897 de 21.01.2011. 

Posteriormente em novo ofício refª ID 903448 de 19.01.2011 foram solicitados novos elementos adicionais, os 

quais se apresentam noutro documento, devido à especificidade dos mesmos. 

2 PROJECTO 

No Quadro 1 apresenta-se o enquadramento geral do projecto em estudo: 

Quadro 1 – Enquadramento Geral do Projecto 

Identificação do Proponente Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda.  

Localização 
Rua de Freitas, freguesia de Tamel S. Veríssimo, concelho de 

Barcelos, distrito de Braga. 

Projecto 
Aumento da Capacidade produtiva de Instalação Existente 

(Licenciamento Ambiental da Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda.) 

Dimensão da Intervenção 
Implantação numa área total de 13 600,20 m2. Capacidade instalada 

de 223 toneladas por dia. 

Enquadramento Legal 

Anexo II do Decreto-lei nº 69/2000 de 3 de Maio, ponto 7, f). 

Estabelecimento industrial do Tipo 1, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de Outubro por estar abrangido no 

âmbito de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição. 

Uso Actual do Solo 

PDM: Espaço Florestal - Área sem limitação ou com moderadas 

limitações a intensificação da produção lenhosa. 

Real: A Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. encontra-se 

localizada e licenciada a funcionar neste local. 

Tipo de Exploração Matadouro e transformação de carnes. 

Objectivos e necessidade 
do EIA 

Identificar, analisar e avaliar os impactes e riscos que podem resultar 

da execução do Projeto. 

Apontar medidas consideradas necessárias para um adequado 

enquadramento ambiental. 
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Justificação da Localização 
do Projecto 

Existência das instalações da empresa no local. 

Existência de infraestruturas de apoio (captação de água, 

abastecimento de gás natural, rede viária, entre outros) 

Proximidade a um grande número de clientes. 

Facilidade de transporte dos produtos para o estrangeiro, sendo que 

esta empresa tem vindo a aumentar consideravelmente o volume de 

exportação. 

Criação de riqueza para a região, onde se encontra suficiente mão-de-

obra disponível. 

Áreas ocupadas pela empresa  

Consideraram-se as seguintes áreas:  

Quadro 2 – Áreas 
Situação pré-projecto (áreas já licenciadas): 

Área Total do 

Terreno 
Área de Implantação 

Área de Construção 

Cércia 

Volume total 

de 

construção 

Número de 

pisos 
Matadouro 

Área total de 

construção 
Rés-do-chão Andar 

62 042,00 m2 5 000,00 m2 5 000,00 m2 893,50 m2 5 893,50 m2 9,5 m 55 986,5 m3 
2 (r/c + 1º 

andar) 

 
 
Situação pós-projecto: 

Área Total do Terreno Área de Implantação Área Ajardinada/Florestada Área de Impermeabilização 
Área de Impermeabilização / 

índice 

62 042,00 m2 13 600,20 m2 29 445,60 m2 32 596,40 m2 ii=0,52539m2/m2 

 

Área de Construção 

Matadouro Misto 
Linha de 

fusão de 

Banha 

Armazenagem 

de materiais 

afecto ao 

Matadouro 

Coberto 

de apoio 

ao jardim 

Portaria/ 

Dep. de 

água 

PT 

Casa de  

Manutenção 

da ETAR 

Casa de 

pesagem 
Cobertos 

Coberto de 

protecção 

do tanque 

da ETAR 

Aparca. 

coberto 

pesados 
Rés-do-

Chão 
Andar 

7 819,00 m2 2 650,00 m2 400,00 m2 513,80 m2 773,00 m2 101,00 m2 9,15 m2 82,45 m2 19,90 m2 1169,00 m2 1034,60 m2 1678,90 m2 

Área total de construção Cércia Volume total de construção Número de pisos 

16 250,20 m2 12,00 m 195 002,40 m3 2 (Rés-do-Chão + 1º Andar) 
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O projecto de ampliação assenta em 2 vertentes: 

- Em obras nas instalações existentes (área de implantação já licenciada de 5 000 m2), e reorganização 

do seu espaço. 

- Em novas construções, com uma área de implantação total final de 13 600,20 m2 e uma área total de 

construção de 16 250,20 m2, uma vez que o primeiro andar do matadouro passará de 893,50 m2 para 2 

650,00 m2.  

No ANEXO 1 apresentam-se peças desenhadas que permitirão uma melhor compreensão da situação, com 

implantação da antiga área e da ampliação pretendida (desenho PA 09-026-1.19.1) e com a reformulação dos 

novos espaços industriais (desenho PA 09-026-1.20). 

Ao nível do rés-do-chão serão realizadas todas as actividades produtivas, propriamente ditas. 

Apenas nos Corpos A e C existirá um primeiro andar: 

- No primeiro andar do Corpo A ficarão escritórios com sala de reuniões e sala de espera, arrumos, 

instalações sanitárias, vestiários e balneários, incluindo hall de higienização, sala de lazer com bar, 

cozinha com despensa e copa, lavandaria e sala de secagem da roupa e máquinas de frio.  

No primeiro andar do Corpo C, ficarão instalações sanitárias, vestiários e balneários, arrumos, armazém 

de cartão e silos. 

Estas obras, e a colocação dos equipamentos necessários, permitirão passar para uma capacidade instalada 

de 223 toneladas por dia no matadouro e o funcionamento da salsicharia (incluindo as instalações de apoio à 

atividade da empresa). 

3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda encontra-se a laborar desde uma data muito anterior à entrada em 

vigor do actual PDM de Barcelos, que foi aprovado em 1995. Este facto pode ser comprovado pelo facto da 

cartografia utilizada neste documento incluir as instalações da empresa, que se encontravam já na actual 

localização, e, ainda mais precisamente, pela existência de uma licença de laboração emitida em 1991. 

No entanto, a Planta de Ordenamento não reflecte esse uso existente e apresenta esta zona integrada em 

Espaços Florestais – Áreas sem Limitações ou com Moderadas Limitações a Intensificação da Produção 

Lenhosa.  

Apresenta-se a seguir um resumo da documentação que foi possível recolher na Avelino dos Santos & Rosa 

Braga, Lda: 
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• A empresa iniciou a actividade em 1984, com a instalação de um matadouro de suínos, devidamente 

licenciada junto da Câmara Municipal de Barcelos (ver ANEXO 2). 

• Em 1991 procedeu a uma ampliação da actividade, com a instalação de um matadouro de bovinos, o 

qual foi devidamente licenciado pela Câmara Municipal de Barcelos (Processo nº 454/90) tendo sido 

emitidos os Alvarás de Licença de Obras nos 123, 352, 557 e 853 (ver ANEXO 2). 

• Foi emitida a Autorização de Laboração nº 57/D/2000, de 18 de Outubro de 2000 e Licença Sanitária nº 

48/00, de 4 de Outubro de 2000 que por sua vez substituíram a Autorização de Laboração nº 81/D/99, 

de 16 de Dezembro de 1999 e Licença Sanitária nº 68/99, de 7 de Outubro de 1999 (documentos já 

apresentados no ANEXO 1 do EIA). 

• Foi emitida a Autorização de Laboração nº 15/D/2003, de 2 de Maio de 2003, com Licença Sanitária nº 

017/2003, de 21 de Abril de 2003, e Registo Veterinário Oficial nº P-D-12-CE, documentos que vieram 

substituir os anteriores (documentos já apresentados no ANEXO 1 do EIA).  

Deste modo, a empresa apresenta um considerável histórico de licenciamento da sua actividade, muito anterior 

à existência do próprio PDM de Barcelos, publicado pela Resolução de Concelho de Ministros com o nº 64/95 

de 4 de Julho. 

Pelo que: 

• Aquando da elaboração do PDM a própria Câmara Municipal deveria ter acautelado o uso dominante 

do solo, tal como previsto no Artigo 28º do Decreto-Lei 380/99 de 2 de Março, o qual era industrial e 

não florestal. 

• Não pode ser invocado o desconhecimento uma vez que foi própria Câmara Municipal que licenciou o 

estabelecimento. 

• Poderia e deveria ter sido revista essa classificação, conforme previsto no Artigo 19 do citado Decreto, 

uma vez que era evidente a inadequação das disposições nele consagradas, pois punha em causa 

direitos legitimamente atribuídos. 

• Por outro lado, o próprio PDM admite, mesmo em Espaços Florestais – Áreas sem Limitações ou com 

Moderadas Limitações a Intensificação da Produção Lenhosa, no seu artigo 42º, a existência de 

equipamentos públicos ou privados de interesse municipal reconhecido, desde que devidamente 

justificados por estudo de enquadramento da envolvente. Neste sentido, a Assembleia Municipal de 

Barcelos, deu provimento a um pedido da empresa e considerou o actual projecto como de interesse 

público em 28 de Junho de 2010 (documento apresentado no ANEXO 1 do EIA, já enviado).  

Assim, invocar uma desconformidade em termos de Ordenamento, assente numa classificação de uso do solo 

de legalidade duvidosa, levanta sérias reservas em termos de fundamentação técnica ou legal.  

Independentemente disso, a Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. encontra-se a aguardar a emissão da 

respectiva licença das edificações no seguimento do Aditamento ao Projecto de Arquitectura apresentado em 
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Fevereiro de 2011 em Resposta ao ofício DPGU-12933, Processo GU36910 da Câmara Municipal de Barcelos, 

a qual será apresentada logo que recebida. 

4 ECOLOGIA 

No ANEXO 3 apresenta-se o descritor relativo à Fauna e Flora, reformulado, tendo em conta as observações 

feitas pela CCDR Norte, resumindo aqui as principais conclusões do mesmo. 

4.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES NO AMBIENTE NATURAL, FAUNA E FLORA 

A empresa Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. situa-se numa zona rural, na qual se verifica uma expansão 

da ocupação urbanística, constituindo um mosaico paisagístico formado por campos agrícolas, espaços 

florestais, explorações agro-pecuárias e espaços industriais.  

O presente projecto inclui uma área de 5 000,00 m2 já licenciada, pretendo-se de momento a ampliação para 

uma área de 13 600,20 m2 , incluída no total de 32 596,40 m2 impermeabilizados, afectando apenas áreas 

enquadradas em habitat florestal (bosque). 

A área de implementação do projecto não apresenta valor florístico significativo, sendo de referir que na sua 

quase totalidade se encontra desprovido de vegetação (solo nu e área impermeabilizada). 

Na área afectada pela ampliação das instalações não foram identificados quaisquer espécimes de sobreiro 

(Quercus suber) pelo que não será aplicável o regime legal de protecção/compensação de cortes, relativo a 

este aspecto. 

4.2 MEDIDAS E TÉCNICAS MITIGADORAS OU COMPENSADORAS DE IMPACTES NEGATIVOS PARA A 

FAUNA E FLORA 

Não foram identificados Impactes Muito Significativos em qualquer das fases da vida da empresa.  

Foram considerados como Moderadamente Significativos os seguintes impactes: 

• A colonização de espécies exóticas de potencial invasor, nomeadamente Acácia-da-Austrália 

(Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata), decorrente da movimentação de terras nas 

áreas adjacentes à obra, na fase de construção. 

• A mortalidade de Anfíbios, Répteis e Mamíferos provocada pela movimentação de veículos 

resultante da execução das obras, na fase de construção. 

• A perda de substrato e espaço vital para a Flora resultante da implementação de edifícios e 

estruturas de apoio ao funcionamento da empresa, na fase de exploração/funcionamento. 
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• A perda de habitat para a Fauna resultante da implementação de edifícios e estruturas de 

apoio ao funcionamento da empresa, na fase de exploração/funcionamento. 

Como medidas de mitigação propõe-se: 

Fase de exploração/funcionamento 

Flora - De modo a minimizar o impacte provocado pela potencial proliferação de espécies exóticas com 

potencial invasor nas áreas adjacentes à obra, nomeadamente Acácia-da-Austrália (Acacia 

melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata), deve ser procedido a remoção integral ou eliminação 

química de qualquer planta (indivíduo) destas espécies, que surja em solos movimentados, 

resultantes do decorrer da obra. 

Fauna - De modo a minimizar o impacte provocado pela mortalidade de Anfíbios, Répteis e Mamíferos 

devido à movimentação de veículos resultante da execução das obras, as operações 

necessárias incluindo a circulação de veículos associada à obra, não devem ocorrer durante o 

período nocturno, no qual a actividade dos mamíferos e dos anfíbios em terra (fora dos pontos 

de água) é significativamente maior e deve ser imposto um limite de circulação (limite sugerido 

30km/h) nos acessos da obra. 

Fase de exploração/funcionamento 

Flora - De modo a compensar a perda de substrato e espaço vital resultante da implementação de 

edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da empresa, deve ser efectuada a manutenção 

da floresta (bosques) através de práticas silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as 

espécies autóctones presentes na área, e controlar a proliferação de espécies exóticas invasoras 

(e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)).  

Fauna - De modo a compensar a perda de habitat para as Aves, Anfíbio, Répteis e Mamíferos 

resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da empresa 

deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) através de práticas silvícolas 

adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones, e controlar a proliferação de 

espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia 

dealbata)), de forma a potenciar o adequado habitat de nidificação e/ou abrigo. 

 - De modo a minimizar a implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. 

muros) à deslocação de anfíbios, répteis e mamíferos a vedação delimitadora do terreno deve 

ser permeável à passagem dos indivíduos, para tal deve conter em toda a sua extensão, pontos 

de passagem ao nível do solo (acima deste). Esses pontos deverão ter pelo menos 20cm de 

altura por 20cm de largura com espaçamento de aproximadamente 100m. 
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 - De modo a minimizar a mortalidade de anfíbios, répteis e mamíferos provocada pela 

movimentação de veículos nos acessos da empresa, deve ser imposta a circulação a velocidade 

reduzida (limite sugerido de 30km/h). 

 

4.3 LOCALIZAÇÃO DE HABITATS 

A área de estudo caracteriza-se pela presença de três tipos de habitat dominante: floresta (bosque), galeria 

ripícola e terrenos agrícolas, das quais apenas a floresta (bosque) é passível de ser afectada pela 

implementação do projecto (Figura 1). 

 
Figura 1: Área de implementação do projecto e habitats presentes na área de estudo. 

5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICIDADE 

5.1 GEOMORFOLOGIA 

A Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda situa-se no vale do rio Cávado, região medianamente acidentada, 

com ampla orla litoral, vales abertos e com grandes clareiras onde domina uma intensa agricultura; a separá-

los surgem pequenas elevações cobertas de intensa arborização (pinheiro e mais recentemente eucalipto). 

O rio Cávado corre de NE para SW, à semelhança dos principais rios do norte de Portugal (Minho, Lima, Ave e 

Douro); a separá-los aparecem relevos relativamente acidentados, com idêntica orientação, correspondentes 

aos afloramentos graníticos das montanhas do Noroeste de Portugal.  
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A norte e a separá-lo do rio Neiva encontra-se um conjunto de relevos que culminam nos montes de S. 

Gonçalo (492 metros), do Penedo do Ladrão (415 metros), do Penoques (437 metros) e do Arefe (408 metros). 

A sul, fazendo a transição para o vale do rio Este, destacam-se a serra da Franqueira (298 metros), o alto da 

Vaia (285 metros), e o monte de Maio (214 metros).   

Todo o vale é densamente atravessado por inúmeros ribeiros que formam uma rede apertada. 

A plataforma litoral apresenta-se regular e ampla, especialmente na zona da foz do Cávado e da Apúlia, 

estando geralmente coberta por depósitos de praias antigas ou por areias de dunas. 

Todas estas características, aliadas aos factores favoráveis em termos de clima, contribuíram para o 

desenvolvimento de uma intensa agricultura que tornam a região das mais produtivas de Portugal. 

O aumento da capacidade produtiva da Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. não terá efeito perceptível na 

geomorfologia, em nenhuma das suas fases. 

5.2 GEOLOGIA 

A geologia da região encontra-se descrita na Carta Geológica à escala 1/50.000 - folha 5-C, de que se 

reproduz um excerto no ANEXO 4. 

A região encontra-se no soco ocidental do orógeno hercínico da Península Ibérica. Predominam os granitos 

calco-alcalinos (monzoníticos), de duas micas, predominantemente biotítico, em geral de tom azulado, em 

muitos locais cobertos por depósitos detríticos modernos.  

Relativamente à textura, apresenta aspectos diferenciados constituindo variedades da mesma rocha. Em 

termos de composição é variável, notando-se que estas rochas formam uma série de granitóides que vai desde 

os alcalinos, passando pelos granodioritos e atingindo mesmo os dioritos quartzíferos. 

A zona do estabelecimento encontra-se precisamente numa destas manchas de granodiorito, meso-

melanocrático, frequentemente porfiróide – Mancha de Carapeços. 

É constituída por rochas de grão médio, ou médio a fino, biotíticos, com pequenos megacristais de feldspato, 

em geral esparsos. 

No local, parte desta mancha encontra-se coberta por um depósito de terraço com alguma profundidade (30-40 

metros), constituído por leitos de calhais rolados, sobretudo de quartzo, areias e pequenas camadas de argila. 

As escavações e fundações de novas instalações irão abranger uma área onde os solos já foram escavados 

previamente uma vez que o próprio bosque que circunda a empresa terá sido semeado ou plantado há 

algumas décadas atrás, o que exigiu uma movimentações de solos cuja dimensão não é possível conhecer 

sem trabalhos específicos de pesquisa. A zona de implantação assenta na sua grande maioria em solos já 
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impermeabilizados previamente ao actual projecto de ampliação. De qualquer modo, as escavações ou 

fundações necessárias ao desenvolvimento do projecto afectarão apenas a camada de depósito de terraço, 

não atingindo as camadas de rocha subjacentes, dada a sua reduzida profundidade e extensão.  

 

5.3 RECURSOS MINERAIS 

Em termos de recursos minerais a região apresenta algumas potencialidades, sendo de destacar: 

• Em termos de jazigos minerais, não existe hoje em dia qualquer exploração em actividade. Há registo 

de antigas explorações de volfrâmio no Monte de Faro, Esposende e em Carqueijoso (Quinta das 

Pegas e Lugar da Peneda) e de estanho em Bogalheiros, Reiro de Baixo e Milhazes. 

• Barros e caulinos – existem na região de Barcelos importantes reservas de barros e caulinos, e que 

deram origem a uma importante e conhecida indústria cerâmica. O barro é usado para o fabrico de 

telhas e tijolos, bem como no fabrica de louça e dos célebres bonecos de Barcelos 

São explorados em depósitos de terrenos modernos, de cobertura onde formam leitos às vezes 

espessos, acompanhados por areias e camadas de calhaus rolados.  

Os principais locais de exploração situam-se em Alvarães, Milhazes, Manhente, Ucha, etc. 

• Pedreiras – existem numerosas pedreiras na região de Barcelos, sendo o principal objectivo da 

exploração a produção de cubos e paralelepípedos para pavimentação e de perpeanho para 

construção.  

Esta actividade encontra-se hoje em declínio, tendo a maior parte das pedreiras cessado a actividade, 

ou dado origem a explorações de inertes para construção - caso do Monte da Franqueira (2 pedreiras) 

e Cachadinha (1 pedreira). 

 

5.4 SISMICIDADE 

O ponto 4.1.2.2 Sismicidade do EIA descreve a situação de referência. No mesmo, refere-se que no que 

respeita ao zonamento sísmico do local verifica-se que, para efeitos da caracterização das acções sísmicas, 

segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei nº 235/83, 

de 31 de Maio de 1983), a área de implantação da Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda., se localiza na zona 

D, ou seja, a zona com menor grau de sismicidade entre as quatro zonas do país.  

Esta situação foi tida em consideração para a realização do projecto de arquitectura, de modo a garantir 

resistência adequada das estruturas no caso de se verificar a ocorrência de um sismo que afecte esta região. 

Esse coeficiente de segurança será semelhante ao já utilizado para as anteriores instalações da empresa. No 

entanto, o aumento da área construída poderá aumentar de algum modo a possibilidade de danos pessoais ou 

patrimoniais em caso de sismo, situação aplicável a todas as fases de vida da empresa. 
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O projecto, por si próprio ou pelos efeitos que possa produzir, não deverá gerar qualquer impacte que possa, 

de algum modo, produzir efeitos sobre o potencial sísmico local ou regional. Por outro lado, dado que as 

instalações da empresa se encontram isoladas, não é possível haver danos nas construções vizinhas em 

resultado de eventual colapso daquelas estruturas.  

 

5.5 IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Relativamente aos descritores geologia, geomorfologia e sismologia considera-se que para cada um, o impacte 

é negativo, directo, cumulativo, recuperável, permanente, localizado, irreversível e de grau insignificante. Esta 

avaliação cobre impactes decorrentes da realização de escavações e fundações das novas instalações – fase 

de construção, da manutenção da actividade da empresa – fase de exploração, ou mesmo de um eventual 

desmantelamento – fase de desactivação.  

Uma medida de minimização de impactes prende-se com uma mobilização dos solos e subsolos limitada às 

áreas estritamente necessárias. Por outro lado, a reposição de uma situação próxima da situação de referência 

exigirá a demolição de estruturas existentes, remoção dos resíduos de demolição para destinos adequados e 

recobrimento do local com solos provenientes da vizinhaça. Como medida de mitigação de impactes de um 

sismo deverá ser elaborado um Plano de Emergência da empresa que contemple este cenário.  

No que se refere aos recursos naturais, apesar de parte do estabelecimento da Avelino dos Santos & Rosa 

Braga, Lda se situar sobre um depósito de terraço, a sua pequena dimensão nunca permitiu qualquer 

aproveitamento em termos de recurso mineral. Assim a sua actividade actual não está de forma alguma 

associada à exploração de recursos minerais nem condiciona a sua exploração, pelo que não existe qualquer 

impacte associado neste domínio. 

6 PAISAGEM 

6.1 ANÁLISE VISUAL 

6.1.1 Metodologia 

A Bacia visual corresponde à superfície de terreno visível a partir de um ponto ou conjunto de pontos. Pode 

obter-se mediante a projecção de raios visuais em redor de cada ponto de observação que são interrompidos 

quando cruzam um obstáculo que impede a visão. 
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6.1.2 Definição da Bacia Visual da Empresa 

Estando situada numa extensa zona de vale aplanada e a cota baixa a Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. 

apresenta uma bacia visual muito limitada e fortemente enquadrada pela vegetação envolvente da própria 

empresa. 

A Norte, a Sul e a Este existe uma barreira visual, constituída por área florestada. A Oeste, a partir do local 

onde se situa a ETARI, visualizam-se empresas, habitações, e as suas envolventes. A partir das instalações 

produtivas da empresa, a visibilidade é muito reduzida pois existem instalações e muros, que funcionam como 

barreira.  

A imagem do Google (em perspectiva) que se apresenta, revela claramente que a empresa apenas é visível do 

quadrante oeste e a muito pequena distância: 

 

Figura 2: Vista em perspectiva da zona do Projecto e respectiva envolvente 

No interior do perímetro da empresa também existe muita vegetação e áreas ajardinadas, não se percebendo, 

a partir dos vários pontos, a dimensão das instalações. 

A partir da zona da ETARI é possível visualizar a envolvente da empresa, apesar dos limites constituídos por 

árvores existentes na proximidade. Ao fundo, por trás da casa de apoio, vêem-se as instalações de uma 

empresa. 
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6.1.3 Rede Viária 

A caracterização da rede viária tem em consideração apenas as rodovias que permitem a visualização da 

empresa ou que lhe dão acesso. Assim, a empresa praticamente não é visível a partir da rede viária, mesmo 

da Rua de Freitas, à face da qual se situa. 

Na figura 3, que adiante se apresenta (e já anteriormente incluída no EIA), com vistas no início e a meio da 

Rua de Freitas, não é possível obter qualquer contacto visual com a empresa, que se situa ao fundo dessa 

mesma rua, num ponto sem continuação. Assim, apenas quem se dirige para a empresa ou para as casas 

vizinhas, prossegue nesta via. 

 

   

Figura 3 – Vistas do início (a partir da Rua Professor Campelo) e a meio da Rua de Freitas 

De facto, dada a sua localização, apenas se vê a empresa quando se está mesmo junto a uma das suas duas 

entradas e mesmo assim de forma discreta. 

6.1.4 Pontos de visibilidade 

A análise dos impactes visuais provocados pela empresa é feita a partir de pontos a partir dos quais a empresa 

pode ser vista, tomando como critério a sensibilidade do uso desses locais. Assim, foi identificado um ponto, a 

cota mais ou menos idêntica, correspondendo à empresa que se situa a Oeste, mesmo em frente da ETARI. 

Nesse local, a empresa tem incidência visual média, estando, de alguma forma, escondida, devido à sua 

localização. 

Ponto 1 (P1) – Localizado junto às instalações de uma empresa, a Oeste. A seta amarela aponta para o edifício 

mais próximo, a casa de apoio à ETARI, vendo-se também os vários edifícios da empresa, um pouco atrás. 
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No ANEXO 5 apresenta-se planta à escala 1/25.000 com a localização dos pontos de visibilidade.  

Não se apresenta no entanto as linhas de visibilidade porquanto: 

- A pequena dimensão do projecto (quando comparado com projectos de estradas, indústrias extractivas 

ou mesmo zonas industriais) aliada à pequena diferença de cotas (estamos a falar de uma ampliação 

que não ultrapassa a cércea já existente) torna difícil e extremamente oneroso um tratamento 3D do 

projecto. 

- Conforme se constata na imagem já apresentada (figura 2) a empresa apenas apresenta visibilidade 

para quem se situa na unidade industrial a poente; a maior distância não é possível individualizar a 

empresa dos outros tipos de edificação. 

6.2 UNIDADES DE PAISAGEM 

6.2.1 Metodologia 

A reunião dos factores bióticos (ocupação agrícola e florestal), abióticos (morfologia, relevo e geomorfologia), 

culturais (edifícios construídos) e ecológicos (padrões de ocupação do solo), permitiu definir as unidades 

caracterizadoras da paisagem da área de estudo. 

Definiram-se unidades de paisagem, com apoio, essencialmente, na observação directa ou indirecta, das 

características do local. Foram identificadas áreas homogéneas com características semelhantes entre si, 

levando a uma melhor compreensão da organização da paisagem. 

A escolha da escala da análise incidiu sobre um compartimento de paisagem de macro escala face à dimensão 

do projecto – Bacia Hidrográfica do rio Cávado, devido às características específicas da zona envolvente mais 

próxima do projecto. 

Efectivamente a região em estudo está inserida numa grande extensão de território que ocupa grande parte do 

litoral norte (desde precisamente o concelho de Barcelos até ao concelho de Aveiro) marcada por: 

- Forte densidade populacional. 

- Povoamento pulverizado ao longo de uma densa rede viária, marcado por urbanização contínua nos 

centros dos concelhos, que explodiu completamente nos últimos 30-40 anos. 

- Interligação entre os diversos usos de solo, onde predomina uma urbanização omnipresente, restos de 

uma agricultura intensiva e industrialização dispersa.  
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- Existência de algumas manchas arbóreas de pequena extensão, as quais por força da intervenção 

humana, se encontram completamente alteradas numa lógica de maximização do seu proveito 

económico (cultura do eucalipto e em menor escala pinheiro). 

Por esses motivos toda esta região de Entre e Douro e Minho tem vindo a ser considerada como uma imensa 

área metropolitana contínua pelo que a distinção entre diferentes tipos de paisagem é meramente teórica uma 

vez o aspecto dominante é a ocupação urbana.  

Efectivamente em qualquer lado desta região um observador que olhe em redor (e apenas dependente da 

dimensão da sua bacia visual) apenas vê uma paisagem marcada por edificações, mais ou menos enquadrada 

por manchas verdes descontínuas e que nada tem a ver com as paisagens rurais descritas por Orlando Ribeiro 

há cerca de 60 anos. 

No caso específico da envolvente próxima ao projecto (num raio de 10 km), e sob o ponto de vista paisagístico 

apenas temos uma característica dominante que é a de uma paisagem fortemente humanizada e contínua, 

motivo pelo qual a utilização de uma escala menor em termos de cartografia não só é redundante como 

desajustada face à sua dimensão. 

6.2.2 Definição das unidades de paisagem 

Assim foram definidas 2 unidades de paisagem. Consideraram-se como principais unidades estruturantes da 

paisagem na área directa e/ou indirectamente ligada à Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda., as seguintes: 

Unidade A- Áreas humanizadas – Localizam-se em praticamente toda a área em estudo, com ocupação 

florestal, agrícola, industrial e habitacionais completamente interligadas entre si, e em que cada tipo de uso do 

solo não é suficiente para ser considerado uma unidade de paisagem autónoma. 

Unidade B - Ribeira de Eirogo – Constituída pela ribeira e suas margens (leito de cursos de água e matas 

ribeirinhas) e que apenas se refere por, embora sendo residual (em parte constituída apenas pelo leito) , ainda 

apresenta alguns aspectos específicos em termos biofísicos (alguma vegetação rípicola). 

A Unidade de Paisagem A, corresponde a toda a envolvente da empresa, a Norte, a Este e Sul, com cota 

superior ou idêntica à da empresa. A Oeste predomina, também este tipo de paisagem, para além das margens 

da ribeira. Esta área de ligeiros declives, e na proximidade dos leitos das ribeiras, apresenta uma forte 

ocupação antrópica, sendo uma paisagem com um carácter humanizado. 

Como ocupações essenciais sobressai a floresta não nativa e a agricultura, aproveitando as condições 

orográficas e hídricas favoráveis e a ocupação urbana do tipo habitacional, com a presença de edifícios de 

habitação, e industrial, um pouco mais à distância. A rede viária resume-se a estradas e caminhos municipais. 
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Esta é uma área com uma incidência visual muito pouco significativa face à empresa. 

A Unidade B, a Oeste, numa faixa estreita, tem características diferentes, situa-se a cota ligeiramente inferior à 

da empresa e tem uma ocupação marcada pelo leito da ribeira do Eirogo, e pela vegetação ribeirinha. Verifica-

se, também a presença de ocupação agrícola e um ou outro edifício muito próximo do leito da ribeira. 

 

6.3 MITIGAÇÃO DOS IMPACTES 

Conforme referido no EIA “A partir da análise dos resultados obtidos sobre a magnitude de impacte provocada 

pelo projecto actual no impacte já existente pela presença da empresa, conclui-se que é muito reduzido a nulo, 

quer ao nível macro quer ao nível micro. Isto deve-se ao facto de as novas instalações se situarem em ponto 

sem visibilidade para o exterior.” 

Assim, não havendo medidas de mitigação específicas para este descritor, devido essencialmente aos 

cuidados que a empresa tem mantido ao longo dos anos na manutenção e conservação da envolvente florestal 

e criação de ecrãs arbóreos em relação às habitações vizinhas, considerou-se que o projecto de arquitectura 

apresentado na Câmara Municipal de Barcelos para obtenção da respectiva licença justifica a inexistência de 

qualquer projecto adicional de integração paisagística. 

7 SOCIO-ECONOMIA 

A empresa localiza-se sobre a linha divisória das freguesias de Tamel (S. Veríssimo) e Galegos Santa Maria, 

conforme se apresenta no extracto da Carta Administrativa (CAOP) e na Carta Socioeconomia, ambas no 

ANEXO 6. 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENVOLVENTE PRÓXIMA 

Trata-se de uma zona densamente urbanizada (com cerca de 3 000 habitantes por freguesia), praticamente 

confinada com a cidade de Barcelos, formada por uma rede complexa de edificações, se bem que ainda não se 

verifique entre elas uma continuidade completa. 

A expansão recente tem-se verificado de forma dispersa, mais para sul, na direcção de Galegos S. Martinho e 

Tamel S. Veríssimo. Em termos de povoamento e sua evolução, Galegos Santa Maria insere-se numa lógica 

de um continuum edificado de há muito estabilizado, que se desenvolveu pela proximidade da cidade e 

acessibilidade a Braga. 

A implantação das edificações ao longo dos eixos viários é do tipo consolidado e concentrado, que se tem 

mantido de alguma forma alheado da rede viária nacional. Contudo, a importância da EN205, eixo que serve de 

espinha dorsal, alongando-se de Barcelos até Braga, está a exercer um certo poder de atracção, podendo 

dizer-se que se estende com especial incidência nas freguesias suburbanas de Tamel S. Veríssimo, Galegos 
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Santa Maria (marginalmente, mais por associação com as restantes), Manhente e Areias. A tendência destas 

povoações é interligarem-se, constituindo assim a expansão nascente da cidade. 

O povoamento inicial é do tipo de pequenos núcleos dispersos formados por aldeias já antigas, sendo 

frequente surgirem edificações em continuidade de fachadas, conforme se apresenta no ortofotomapa no 

ANEXO 6.  

As últimas décadas mostraram o aparecimento e construções em lote próprio com afastamentos às extremas. 

O traço de união é a proximidade a Barcelos e a ligação a outros aglomerados com características suburbanas, 

pois é nessas direcções (de Barcelos e de entre os próprios) que os diversos lugares estão a crescer, 

acabando por se unir (ou estando já em processo de união). 

Dada a proximidade a Barcelos, verifica estar-se em presença de um processo de transição ou de 

transformação dos aglomerados para características do tipo urbano (como já se verifica), que deverão ser 

dotados de equipamentos e serviços públicos capazes de dar resposta às necessidades da população de 

suporte. 

A expansão existente apresenta, como se referiu, características mais diversas, surgindo tanto, urbanizações 

de média dimensão, como lotes urbanos e terrenos para instalações industriais com maiores afastamentos 

entre edificações e distância às plataformas das vias que servem de acesso, não só às estradas principais 

como vias transversais e os arruamentos internos do próprio aglomerado. 

O pavimento mais utilizado é o asfalto, encontrando-se ainda alguns arruamentos em pedra e em terra batida, 

sendo por vezes irregular o seu estado de conservação (deficiente traçado e dimensões do perfil transversal). 

No meio deste reticulado, surgem diversas actividades industriais e agro-industriais com alguma dimensão 

(num raio de 1 km do estabelecimento situam-se 6 fábricas do sector têxtil) as quais se apresentam de forma 

difusa e sem constituírem uma zona industrial específica.  

Também de referir a existência de importantes várzeas agrícolas, localizadas de forma envolvente em relação 

aos núcleos iniciais do aglomerado, e nas quais se pratica ainda uma agricultura intensiva (Barcelos a nível de 

concelho é não só o maior produtor de leite do continente como o que detêm maior número de explorações 

leiteiras, segundo dados da Direcção Regional da Agricultura). 

Mais a norte situam-se as Caldas do Eirôgo e a sua zona de protecção (igualmente impedindo o crescimento 

para poente), e o traçado (deficiente e estreito) e função (mistura de rua e estrada) das diversas vias que 

servem de acesso e frente urbana. 

Ambas as freguesias estão dotadas de diversos equipamentos sociais (escola primárias, jardim de infância, 

juntas de freguesia, igrejas paroquiais e cemitério, zonas desportivas/campos de futebol). 
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Existe algum comércio sobretudo diário, como sejam café/bar, café/restaurante, minimercados e lojas, dado 

que a sua proximidade à cidade de Barcelos permite uma fácil utilização dos serviços e estabelecimentos com 

carácter ocasional. 

Na envolvente próxima da Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda, num raio de 500 metros, encontram-se 

aglomerados populacionais, com habitações unifamiliares, e construções isoladas destinadas a habitação. 

Existe uma casa de habitação a cerca de 10 metros de uma das entradas da empresa. Existem também 

construções isoladas dedicadas à indústria ou a apoio à indústria, sendo que as mais próximas se encontram a 

cerca de 450 metros. Não existem quaisquer outras infraestruturas, além das vias de circulação. 

 

7.2 IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
Não foram identificados quaisquer impactes ambientais adicionais aos já identificados no EIA, onde o impacte 

do projecto sobre a economia foi classificado como sendo positivo, de grau moderado, tendo efeito directo e 

indirecto, modo cumulativo, recuperável, temporário, extenso (afecta a economia nacional) e reversível. 

De modo a reforçar este impacte positivo, tal como já referido no EIA, a empresa deve continuar a investir em 

equipamentos e tecnologias mais eficientes, com menores consumos e maior produção, e deve reforçar a 

formação e motivação dos seus recursos humanos, de modo a manter-se competitiva e bem posicionada no 

mercado. 
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8 RESÍDUOS 

8.1 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E PREVISIONAL, APÓS AUMENTO DE CAPACIDADE  
Apresenta-se sob a forma de tabela a situação em termos de resíduos: 

Quadro 3 – Resumo dos Resíduos  

 Resíduos Gerados Operação Geradora Código LER 
Situação de Referência  

(em toneladas) 

Situação Futura 

(em toneladas) 

Resíduos 
Perigosos 

Toners e Cartuchos Diversos sectores da empresa 08 03 17* 0,010 toneladas/ano 0,015 toneladas/ano 

Óleos usados Manutenção dos 
equipamentos 13 02 05* 1 tonelada/ano 1,5 toneladas/ano 

Resíduos cujas recolha e 
eliminação estão sujeitas a 
requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

Laboratório (despiste da BSE) 18 02 02* 1 tonelada/ano 3 toneladas/ano 

Lâmpadas fluorescentes Manutenção das instalações 20 01 21* 0,005 toneladas/ano 0,007 toneladas/ano 

Telemóveis / computadores/ outros 
REEE 

Todos os sectores da 
empresa 20 01 35* 0,025 toneladas/ano 0,05 toneladas/ano 
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 Resíduos Gerados Operação Geradora Código LER Situação de Referência Situação Futura 

Resíduos 
não 

Perigosos 

Resíduos de tecidos animais Áreas produtivas 02 02 02 

13 toneladas/ano (os 
resíduos equiparados a 

domésticos têm sido 
erradamente incluídos neste 

código) 

0 toneladas/ano (os diversos 

tecidos animais são 

subprodutos) 

Lamas da ETARI ETARI 02 02 04 0 toneladas/ano 1 tonelada/ano 

Outras pilhas e acumuladores Substituição em 
equipamentos/Manutenção 16 06 05 0,001 toneladas/ano 0,005 toneladas/ano 

Resíduos Equiparados a Urbanos 
Mistos 

Todos os sectores da 
empresa 20 03 99 2 toneladas/ano 

20 toneladas/ano 

(classificação correcta dos 

resíduos equiparados a 

domésticos) 

 
É de referir que a empresa produz ainda um conjunto de subprodutos de origem animal, que são geridos de acordo com o previsto no Reg. (CE) 1774/2002, de 3 de 

Outubro que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo Humano. 
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8.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS GERADOS   
Os impactes originados pelos resíduos nas fases de exploração e desactivação do projecto são reduzidos 

por se proceder à sua entrega a entidades devidamente licenciadas.  

 

Na empresa não se realizam operações de valorização ou eliminação. 

 

Assim, relativamente aos resíduos gerados, o impacte considera-se muito significativo/significativo quando 

um resíduo possa produzir uma contaminação dos solos que venha a exigir a sua remoção e tratamento 

posterior a uma escala significativa para a dimensão da empresa ou uma contaminação das águas por 

elementos poluentes que ponham em causa o disposto no Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto, para 

diversas utilizações, ou o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, que regula a qualidade de água 

destinada ao consumo humano, e que acarretam uma degradação significativa da qualidade da água ou 

inviabilizem o seu uso. O impacte será igualmente significativo se os resíduos conduzirem à geração de odores 

que levem ao descontentamento da vizinhança 

O impacte é pouco significativo quando não são introduzidas alterações nos parâmetros de qualidade da 

água devidas à gestão de resíduos e os eventuais derrames de resíduos no solo sejam de pequena dimensão 

e autolimitados de modo que seja possível uma intervenção imediata e totalmente eficaz, conducente à sua 

cessação imediata e reposição da situação inicial, a uma escala reduzida (até 200 litros de solos contaminados 

removidos por ano, causados por actividades de gestão de resíduos). 

 

Em termos dos resíduos gerados, deverão ser considerados os seguintes aspectos:  

− A empresa produz essencialmente subprodutos de origem animal, que são geridos de acordo com o 

previsto no Reg. (CE) 1774/2002, de 3 de Outubro que estabelece regras sanitárias relativas aos 

subprodutos animais não destinados ao consumo Humano. Apesar de não serem considerados 

resíduos de modo formal, a empresa tem implementadas diversas medidas de 

acondicionamento/encaminhamento. Com o aumento da produção, aumentará a pressão sobre os 

equipamentos de acondicionamento existentes e a construir e poderá ser necessário o reforço da 

recolha desses subprodutos (actualmente sai, habitualmente, uma carga diária da empresa, 

correspondendo a uma média de 3 a 4 t/dia). 

− Os toners, tinteiros, pilhas e acumuladores, REEE, incluindo lâmpadas fluorescentes, produzidos em 

quantidades reduzidas são geridos como resíduos pertencentes a fileiras bem definidas, sendo o 

resíduo entregue ao fornecedor de um novo produto/equipamento. No entanto, os equipamentos 

frigoríficos industriais em fim de vida serão recolhidos por entidade devidamente licenciada para o 

efeito. 

− Os óleos usados são recolhidos em bidões usados unicamente para o acondicionamento de óleos 

usados e são entregues a uma entidade devidamente licenciada. 
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− Os resíduos provenientes do Laboratório de despiste da BSE são encaminhados para uma entidade 

devidamente licenciada. 

− Os resíduos equiparados a urbanos mistos são recolhidos por entidade devidamente licenciada. 

− As lamas da ETARI quando vierem a ser recolhidas poderão vir a ser depositadas em solos agrícolas. 

No entanto, tal exigirá um licenciamento prévio da empresa de acordo com o Decreto-Lei n.º 276/2009, 

de 2 de Outubro 
 

Assim, relativamente aos resíduos considera-se que estes se encontram a ser gerido de modo globalmente 

adequado, sendo transferida a responsabilidade pelo destino final para entidades devidamente licenciadas. 

Haverá, portanto, um impacte negativo, de grau moderado (exige permanente controlo e eventuais medidas 

correctivas ou preventivas), de carácter directo, secundário, recuperável; temporário; local e reversível. 

 

8.3 DEFINIÇÃO DE MEDIDAS PARA A VERIFICAÇÃO DO CORRECTO ACONDICIONAMENTO E A 

DEFINIÇÃO DA RESPECTIVA PERIODICIDADE E FORMA DE CONFIRMAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS 

OPERADORES  
 

Todos os resíduos são acondicionados no seu local específico, de acordo com as condições necessárias, 

incluindo bacias de retenção para resíduos que possam causar derrames como, por exemplo, os óleos usados. 

Os resíduos perigosos do Laboratório (despiste da BSE) têm que cumprir requisitos específicos tendo em vista 

a prevenção de infecções, o que se verifica. 

Os Resíduos Equiparados a Urbanos Mistos (estes resíduos têm vindo a ser classificados erradamente como 

resíduos de tecidos animais) são armazenados em contentores da entidade que procede à sua recolha. 

Não têm sido retiradas lamas da ETARI. Quando surgir a necessidade de se retirarem lamas, esta operação 

será devidamente planeada de modo a evitar ou minimizar, tanto quanto possível, contaminações e geração de 

odores indesejáveis. O eventual armazenamento provisório das lamas será realizado num dos tanques da 

ETARI. 

 

Têm sido implementadas várias medidas de tratamento dos subprodutos e o seu encaminhamento para 

destinos adequados que se têm mostrado eficazes, nomeadamente na prevenção de odores. As carnes e 

subprodutos são preservados na instalação e transportados para fora desta em veículos adaptados para o 

efeito. Relativamente às práticas implementadas na gestão de subprodutos, destacam-se as seguintes: 

 - Após o abate do animal este é sangrado, sendo o sangue conduzido para o sangradouro (excepto o 

sangue de porco, que é valorizado na salsicharia e para venda). O sangue é transferido para o cozedor 

utilizando-se uma bomba de sucção, onde se procede à cozedura a vapor. Após cozedura, cai no silo de 

categoria 2, a partir do qual os camiões são carregados pela abertura da comporta. Posteriormente, é 

encaminhado para uma empresa de transformação de subprodutos de origem animal devidamente 

licenciada. Não há qualquer refrigeração do sangue, que sai todos os dias da empresa.  
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- As peles de bovinos, ovinos e caprinos são salgadas, não sendo refrigeradas, pois tal não é necessário 

para a sua preservação. Permanecem na empresa durante uma média de 30 dias.  

- A gordura de porco é parcialmente usada na salsicharia, sendo conservada como a carne.  

- Os restantes subprodutos - ossos, cabeças, tripas (excepto de porco) são refrigerados enquanto estão no 

matadouro, até serem recolhidos por empresas de subprodutos devidamente licenciadas. Habitualmente 

são transferidas para fora da instalação no próprio dia. 

 

A verificação do correcto acondicionamento é feita, através de registo próprio, diariamente para os resíduos do 

laboratório de despiste de BSE e para os subprodutos e mensalmente para os restantes produtos. A inspecção 

é ser visual complementada, eventualmente, com outras medidas específicas a decidir caso a caso. 

 

A forma de confirmação do licenciamento dos operadores é efectuada solicitando a todas as entidades que 

recolhem resíduos, um comprovativo do respectivo licenciamento (mesmo que se faça a consulta no site da 

Agência Portuguesa do Ambiente), o qual se manterá em arquivo próprio na empresa; no início de cada ano 

será feita uma verificação da validade das licenças e será solicitado novo comprovativo caso a licença perca a 

validade ao nesse ano civil.  

9 RUÍDO 

9.1 DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS GERADOS 
 
Para o descritor Ruído, de acordo com a metodologia de classificação de impactes adoptada, considera-

se que o impacte é muito significativo quando são ultrapassados os valores limite legais relativamente ao critério 

incomodidade sonora para os períodos de referência Diurno, do Entardecer e Nocturno, de acordo com as 

exigências regulamentares, ou se forem ultrapassados os valores limite de exposição máxima para zonas 

mistas. Pelo contrário, considera-se pouco significativo se não for ultrapassado nenhum destes limites. 

 
Relativamente à fase de construção, para o ruído gerado na construção e demolição deverá ser requerida 

licença especial de ruído à Câmara Municipal de Barcelos, que também emite a licença de obras, tendo a 

empresa que cumprir os requisitos que forem impostos, nomeadamente quanto à duração e organização dos 

trabalhos. 

O mesmo deverá acontecer na fase de desactivação (se esta vier a surgir). 

Na fase de funcionamento actual, considerada a situação de referência, que representa uma condição de plena 

laboração da empresa, mas com uma capacidade produtiva instalada muito inferior à situação futura, pós-

projecto, verifica-se um claro cumprimento dos limites legais: 

• Critério de Incomodidade - analisando os resultados obtidos no estudo realizado em 2009 (já enviado 

no ANEXO 5 do EIA) e, e tendo por base o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 
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9/2007, p concluir-se que, para as condições analisadas, a actividade encontra-se, para os períodos de 

referência Diurno, do Entardecer e Nocturno, de acordo com as exigências regulamentares. 

 

• Valores limite de exposição (artigo 11º do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro) - Na zona avaliada 

no referido estudo realizado em 2009, os níveis de ruído dos indicadores Lden e Ln, enquadram-se na 

definição de zona sensível, no ponto sujeito a avaliação (ponto mais desfavorável). 

 

Deste modo, a actividade da Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda., não emite níveis de ruído que sejam 

causadores de incómodos inaceitáveis nos receptores mais próximos, sendo cumpridos os limites legais.  

Assim o impacte associado à geração de ruído decorrente das actividades da empresa, considera-se, de 

acordo com os critérios definidos: negativo; de grau reduzido, directo, cumulativo, recuperável; temporário; 

localizado e irreversível. 

Esta avaliação deverá ser revista após a conclusão do projecto e posterior realização de um novo Ensaio de 

Ruído Ambiente, uma vez que o aumento de produção poderá originar mais ruído. 

 

9.2 DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  
De modo a atenuar o efeito, na envolvente da empresa, do ruído resultante do seu funcionamento e da 

movimentação de veículos deve ser privilegiada a regeneração natural das espécies vegetais autóctones, de 

modo a potenciar o seu efeito de barreira à propagação do som, ao mesmo tempo que se cumprem requisitos 

ecológicos. 

É, também, importante a imposição de uma velocidade reduzida (limite sugerido de 30km/h) para a 

movimentação de veículos na Rua de Freitas, na proximidade da empresa. 

Os camiões e carrinhas de transporte que fazem a distribuição de produtos da empresa em seu nome, uma vez 

que são equipamentos para circular no exterior, têm que cumprir a legislação aplicável, nomeadamente quanto 

à Homologação CE e inspecções periódicas obrigatórias, devendo efectuar as revisões e manutenções 

necessárias a um correcto funcionamento. 

9.3 MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 
Na monitorização inscrita no Quadro 1 – Plano Geral de Monitorização, do EIA, está prevista uma avaliação 

inicial do ruído gerado. Esta avaliação deverá ser realizada após a implementação das alterações previstas 

para o aumento da capacidade instalada e é indispensável para aferição dos impactes associados ao ruído na 

futura situação da empresa, a revisão da avaliação de impactes efectuada com base na situação de referência 

e a definição de eventuais novas medidas de minimização. Deverão, igualmente, ser efectuadas avaliações se 

forem efectuadas quaisquer alterações significativas na produção ou se surgirem alterações legislativas que 

apontem nesse sentido. 
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ENQUADRAMENTO 
A empresa Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda., localizada na Rua da Freita, freguesia de Tamel (S. 
Veríssimo) do concelho de Barcelos, encontra-se em fase de avaliação de impacte ambiental, de acordo 
com as exigências do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio. 
O presente trabalho tem como objectivo apresentar uma caracterização geral dos elementos florísticos e 
faunísticos do meio ambiente onde se insere; identificar e avaliar os impactes, positivos e negativos, 
resultantes do seu funcionamento, e definir medidas mitigadoras e/ou compensatórias dos impactes 
negativos identificados, permitindo á empresa obter um conjunto de informações úteis para melhorar a 
gestão ambiental do projecto, tendo em atenção o meio biofísico, cultural e social. 

1.CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

1.1.Introdução 
A empresa Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. situa-se numa zona rural, na qual se verifica uma 
expansão da ocupação urbanística, sendo igualmente o seu mosaico paisagístico, constituído por campos 
agrícolas, espaços florestais, explorações agro-pecuárias e espaços industriais (Figura 1).  
É de salientar que o presente projecto apresenta desde já 5 000,0 m2 licenciados, pretendo-se de momento 
o licenciamento de uma área de 13 600,20 m2 no total de 32 596,40 m2 impermeabilizados, afectando 
apenas áreas enquadradas em habitat florestal (bosque). 
A área de implementação do projecto não apresenta valor florístico significativo, sendo de referir que na sua 
quase totalidade se encontra desprovido de vegetação (solo nu e área impermeabilizada). 
Na área afectada pela ampliação das instalações não foram identificados quaisquer espécimes de sobreiro 
(Quercus suber) pelo que não será aplicável o regime legal de protecção/compensação de cortes, relativo a 
este aspecto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Área de estudo onde se localiza a empresa Avelino dos Santos & Rosa Braga, Lda. Imagem de satélite do Google Earth e 

respectiva secção das Folhas nº 55 e nº 69 da Carta militar do Instituto Cartográfico do Exército (representada pelo círculo vermelho). 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Barcelos (C.M.B., 1995), 
as instalações da respectiva empresa encontram-se edificadas em terreno classificado como Espaço 
Florestal: área sem limitações ou com moderadas limitações á intensificação da produção lenhosa (F1). A 
área envolvente imediata a Norte, encontra-se classificada como Espaço Florestal (F1), Espaço Natural: 
leito de cursos de água e matas ribeirinhas, (constituído pela Ribeira de Eirogo) e Espaços Agrícolas: áreas 
com viabilidade económica actual ou potencial, integradas em Reserva Agrícola Nacional (RAN) (I1) e 
integradas em Reserva Ecológica Nacional (REN) ou RAN e REN (I2); a Este e Sul, como Espaços 
Urbanizáveis: área de baixa densidade; a oeste como Espaços Naturais (constituído pela Ribeira de 
Lombão) e Espaços Agrícolas (I2). De referir que as Ribeiras de Eirogo e Lombão, são afluentes do Rio 
Cávado. 
De acordo com a Planta de Condicionantes do mesmo PDM, a área não apresenta classificação 
condicionante, no entanto a área envolvente imediata encontra-se classificada a Norte e Oeste como REN 
e RAN. 
Nas proximidades da empresa não existem Áreas Protegidas nem Sítios da Rede Natura 2000. 
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1.2.Metodologia 
Foi definida como área de estudo a caracterizar, a área da qual a empresa é proprietária, e na qual se 
encontram edificadas as instalações da empresa, bem como a área envolvente imediata, tendo em conta a 
representatividade de habitats. A análise dos componentes ecológicos fauna e flora da área definida, foi 
efectuada através de pesquisa bibliográfica e levantamentos de campo, realizados durante os meses de 
Abril e Maio. 
1.2.1 Flora 
Para o levantamento da flora e habitats foram realizados transectos não lineares e de extensão não 
definida, sendo identificados os espécimes existentes por observação directa. 
1.2.2 Fauna 
1.2.2.3 Avifauna 
1.2.2.3.1 Recolha bibliográfica 
A compilação da potencial ocorrência de espécies na área de estudo, foi baseada no trabalho de Equipa 
Atlas (2008), segundo os dados de presença referenciados num sistema quadricular 10×10Km. Foram 
consideradas como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontravam referenciadas para a 
quadrícula UTM NG30 na qual se insere a área de estudo. 
1.2.2.3.2 Levantamento de campo 
No caso dos mamíferos foram realizados transectos (percursos) pedestres diurnos lineares e de extensão 
não definida, bem como pontos fixos de duração limitada (10min), sendo registados os indivíduos 
observados, escutados e indícios de presença (e. g. ninhos e penas).  
1.2.2.1 Herpetofauna  
1.2.2.1.1 Recolha bibliográfica 
A compilação da potencial ocorrência de espécies na área de estudo, foi baseada no trabalho de Loureiro 
et al. (2010), segundo os dados de presença referenciados num sistema quadricular 10×10Km.  
Deste modo, consideraram-se como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontram 
referenciadas para a quadrícula UTM NG30, na qual se insere a área de estudo, ou que estão 
referenciadas para as quadrículas vizinhas e, tendo em conta os habitats presentes, e a ecologia das 
respectivas espécies, seja muito provável que ocorram na referida área. 
1.2.2.1.2 Levantamento de campo 
No caso dos répteis foram realizados transectos (percursos) pedestres diurnos lineares e de extensão não 
definida, complementados com o levantamento de pedras, troncos e outras estruturas que possam 
constituir refúgio, de modo a prospectar os diferentes habitats existentes, sendo registados os indivíduos 
observados e os indícios de presença.  
No caso dos anfíbios foram prospectados os potenciais pontos de ocorrência (charcos, tanques e linhas de 
água), e pontos de escuta (diurnos/nocturnos) com o objectivo de detectar vocalizações de anuros (rãs e 
sapos). 
1.2.2.2 Mamofauna 
1.2.2.2.1 Recolha bibliográfica 
A compilação da potencial ocorrência de espécies na área de estudo, foi baseada no trabalho de Mathias et 
al. (1999), segundo os dados de presença num sistema quadricular de 50×50Km. Foram consideradas 
como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontravam referenciadas para a quadrícula 
onde se insere a área de estudo (os mapas de distribuição não apresentam sistema de classificação das 
quadrículas) ou para as quadrículas vizinhas onde, tendo em conta os habitats presentes, e a ecologia das 
respectivas espécies, seja provável que estas ocorram na referida área. 
1.2.2.2.2 Levantamento de campo 
No caso dos mamíferos foram realizados transectos (percursos) pedestres diurnos lineares e de extensão 
não definida, no sentido de procurar indícios de presença (dejectos, trilhos, rastos, esgravatados e restos 
de alimento) das diferentes espécies existentes na área. Relativamente aos quirópteros (morcegos) não foi 
efectuada detecção acústica para identificação e confirmação da presença de espécies. No caso dos 
micromamíferos não foi efectuada captura com recurso a armadilhagem, de modo a permitir a confirmação 
da presença de espécies. 
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1.3 Caracterização biogeográfica 
A área de estudo encontra-se inserida na área mais meridional (noroeste de Portugal Continental) da 
grande Região Biogeográfica Euerossiberiana, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia 
Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana e Sector Galaico-Português.  
A Região Biogeográfica Eurossiberiana caracteriza-se por apresentar um clima temperado e chuvoso, 
fortemente influenciado pelo efeito amenizante do oceano Atlântico. 

1.4 Caracterização da situação de referência 
1.4.1 Resultados e discussão 
1.4.1.1 Estatutos de conservação e legislação aplicável 
A valorização das espécies mencionadas é efectuada com base no Estatuto de Conservação atribuído pelo 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Complementarmente, é evidenciado o 
Estatuto de Protecção conferido pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que transpõe para o direito 
português a Directiva Comunitária n.º 79/409/CEE – Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE 
– Directiva Habitats, recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; a Convenção 
de Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem, aprovada para 
ratificação através do Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro; a Convenção de Berna, relativa à 
conservação da vida silvestre e do meio natural na Europa, aprovada para rectificação através do Decreto-
Lei n.º 95/81, de 23 de Julho, e regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro); e 
pelo facto de constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas legalmente no Anexo I do Decreto-
Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e também pelo Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
A categorização dos aspectos de valorização faunística acima referidos apresenta-se descrita a seguir: 
Extinto (EX) – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável 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; 
Regionalmente Extinto (RE) – Um taxon está Regionalmente Extinto quando não restam dúvidas de que o 
último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou desapareceu da 
mesma ou, tratando-se de um taxon visitante, o último indivíduo morreu ou desapareceu da região; 
Extinto na Natureza (EW) – Um taxon considera-se Extinto na Natureza quando é dado como apenas 
sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área 
de distribuição original. 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; 
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 enfrentando 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 enfrentando 
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 enfrentando 
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 como Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos 
critérios e não se classifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável 
ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídas nesta categoria; 
Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não há 
informação adequada (ainda que possa ter sido alvo de estudos e alguns aspectos da sua biologia serem 
bem conhecidos) para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na sua 
distribuição e/ou estatuto da população. Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça. 
Não Aplicável (NA) – Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias para ser 
avaliado a nível regional; 
Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando não foi avaliado pelos presentes 
critérios. 
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1.4.1.2 Flora 
A área de estudo caracteriza-se pela presença de três tipos de habitat dominante: floresta (bosque), galeria 
ripícola e terrenos agrícolas, das quais apenas a floresta (bosque) é passível de ser afectada pela 
implementação do projecto (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Área de implementação do projecto e habitats presentes na área de estudo. 

A floresta é constituída por povoamentos mistos de Eucalipto (Eucalyptus globulus) e Pinheiro-bravo (Pinus 
pinaster), com regeneração natural de Carvalho-alvarinho (Quercus robur) e Sobreiro (Quercus suber), 
alternadas com elevadas densidades de Amieiro-negro (Frangula alnus) e Salgueiro (Salix atrocinerea) em 
porções de terreno com maior quantidade de água no solo. No estrato arbustivo verifica-se a presença de 
Tojo (Ulex sp.), Silva (Rubus sp.), Urze-roxa (Erica cinerea), Torga-ordinária (Calluna vulgaris), Giesta 
(Cytisus scoparius) e Hera (Hedera helix) constituintes dos habitats “matos e matagais”. 
A galeria ripícola é dominada por Amieiro (Alnus glutinosa) e Salgueiro (Salix atrocinerea). 
Verificou-se também a presença pontual de Choupo-negro (Populus nigra), Castanheiro (Castanea sativa), 
Oliveira (Olea europaea), Nogueira (Juglans regia), Loureiro (Laurus nobilis), Salgueiro-chorão (Salix 
babylonica), bem como a presença pontual e dispersa de indivíduos de espécies introduzidas, 
nomeadamente Cedro-do-Oregon (Chamaecyparis lawsoniana), Tuia-gigante (Thuja pelicata) e Acácia-da-
Austrália (Acacia melanoxylon). 
1.4.1.3 Fauna 
1.4.1.3.1 Avifauna 
São passíveis de ocorrer na área de estudo 81 espécies, das quais foi confirmada a presença de 36. 
Relativamente às espécies referenciadas, 9 apresentam um estatuto de conservação diferente de “Pouco 
preocupante” (LC), embora 3 delas apresentem estatuto de “Informação insuficiente” (DD), não constituindo 
uma categoria de ameaça e 1 apresenta estatuto de “Não aplicável” (NA). 10 encontram-se nos Anexos A-I 
da Directiva Habitats (DH) e 13 encontram-se no Anexo D do mesmo documento. No Apêndice-II da 
Convenção de Berna encontram-se 60 espécies, e 15 no Apêndice-III do mesmo documento.A Garça-
vermelha (Ardea purpurea), o Falcão-abelheiro (Pernis apivorus) e o Açor (Accipiter gentilis) tendo em 
conta as características do habitat e a sua biologia, é muito pouco provável que ocorram na área de estudo. 
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Figura 2: Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), uma das espécies de aves registadas na área de estudo. 

 
Quadro 1 – Lista de espécies de aves referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo 

(Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC) e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e 

Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico EC DH CB Área de Estudo 

      Ref. Conf. 

Anatidae Pato-real Anas platyrhynchos LC D III ×  

Phasianidae Perdiz Alectoris rufa LC D III ×  

Podicipedidae Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis LC  II ×  

Ardeidae 
Garça-real Ardea cinerea LC D III ×  

Garça-vermelha Ardea purpurea EN A-I II ×  

Ciconiidae Cegonha-branca Ciconia ciconia LC A-I II ×  

Accipitridae 

Falcão-abelheiro Pernis apivorus VU A-I II ×  

Milhafre-preto Milvus migrans LC A-I II ×  

Açor Accipiter gentilis VU  II ×  

Gavião Accipiter nisus LC A-I II ×  

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC  II × × 

Falconidae 
Peneireiro Falco tinnunculus LC  II ×  

Ógea Falco subbuteo VU  II ×  

Rallidae Galinha-d’água Gallinula chloropus LC D II × × 

Columbidae 

Pombo-das-rochas Columba livia DD D III × × 

Pombo-torcaz Columba palumbos LC D  × × 

Rola-turca Streptopelia decaocto LC  III × × 

Rola-brava Streptopelia turtur LC D III ×  

Cuculidae Cuco Cuculus canorus LC  III × × 

Tytonidae Coruja-das-torres Tyto alba LC  II ×  

Strigidae 

Mocho-d’orelhas Otus scops DD  II ×  

Mocho-galego Athene noctua LC  II ×  

Coruja-do-mato Strix aluco LC  II ×  

Caprimulgidae Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus VU A-I II ×  

Apodidae Andorinhão-preto Apus apus LC  III × × 
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Alcedinidae Guarda-rios Alcedo atthis LC A-I II ×  

Upupidae Poupa Epupa epops LC  II × × 

Picidae 

Torcicolo Jynx torquilla DD  II ×  

Peto-verde Picus viridis LC  II × × 

Pica-pau-malhado-grande Dendrocopus major LC  II × × 

Alaudidae Cotovia-pequena Lullula arborea LC A-I III ×  

Hirundinidade 

Andorinha-das-barreiras Riparia riparia LC  II ×  

Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris LC  II ×  

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC  II × × 

Andorinha-dáurica Hirundo daurica LC  II ×  

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum LC  II × × 

Motacillidae 

Petinha-dos-campos Anthus campestris LC A-I II ×  

Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea LC  II ×  

Alvéola-branca Motacilla alba LC  II × × 

Cinclidae Melro-d’agua Cinclus cinclus LC  II ×  

Troglodytidae Carriça Troglodytes troglodytes LC  II × × 

Prunellidae Ferreirinha Prunella modularis LC  II ×  

Turdidae 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC  II × × 

Rouxinol-comum Luscinia megarhynchos LC  II ×  

Rabirruivo-comum Phoenicuros ochruros LC  II × × 

Cartaxo-comum Saxicola torquatus LC  II × × 

Melro Turdus merula LC D II × × 

Tordo-pinto Turdus philomelos NT/LC D III ×  

Tordeia Turdus viscivorus LC D III ×  

Sylviidae 

Rouxino-bravo Cettia cetti LC  II × × 

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis LC  II ×  

Felosa-poliglota Hippolais polyglotta LC  II ×  

Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla LC  II × × 

Papa-amoras Sylvia communis LC  II ×  

Felosa-do-mato Sylvia undata LC A-I II × × 

Toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala LC  II × × 

Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus LC  II × × 

Estrelinha-real Regulus ignicapilla LC  II ×  

Aegithalidae Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus LC  III × × 

Paridae 

Chapim-de-poupa Parus cristatus LC  II × × 

Chapim-preto Parus ater LC  II × × 

Chapim-azul Parus caeruleus LC  II ×  

Chapim-real Parus major LC  II × × 

Sittidae Trepadeira-azul Sitta europaea LC  II ×  

Certhiidae Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla LC  II ×  

Oriolidae Papa-figos Oriolus oriolus LC  II ×  

Corvidae Gaio Garrulus glandarius LC D  × × 
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Pega-rabilonga Pica pica LC D  ×  

Gralha-preta Corvus corone LC D  ×  

Sturnidae Estorninho-preto Sturnus unicolor LC  II × × 

Passeridae 
Pardal-do-telhado Passer domesticus LC   × × 

Pardal-montês Passer montanus LC  III × × 

Fringillidae 

Tentilhão Fringilla coelebs LC  III × × 

Chamariz Serinus serinus LC  II × × 

Verdilhão Carduelis chloris LC  II × × 

Pintassilgo Carduelis carduelis LC  II × × 

Pintarroxo Carduelis cannabina LC  II ×  

Dom-fafe Pyrrhula pyrrhula LC  III ×  

Emberizidae 
Escrevedeira-de-garganta-preta Emberiza cirlus LC  II ×  

Cia Emberiza cia LC  II ×  

Estrildidae Bico-de-lacre Estrilda astrild NA   × × 

 
1.4.1.3.2 Herpetofauna 
1.4.1.3.2.1 Anfíbios 

 

 
Figura 3: Rã-ibérica (Rana iberica) e Sapo-comum (Bufo bufo), duas das espécies de anfíbios registadas na área de estudo. 

São passíveis de ocorrer na área de estudo 12 espécies, das quais foi confirmada a presença de 4. 
Relativamente às espécies referenciadas, 3 apresentam um estatuto de conservação diferente de “Pouco 
preocupante” (LC), 2 encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats (DH) e 5 encontram-se no 
anexo B-IV do mesmo documento, verificando-se ainda a presença de 1 no Anexo B-V. No Apêndice-II da 
Convenção de Berna encontram-se 4 espécies, e 6 no Apêndice-III do mesmo documento. A Salamandra-
lusitânica (Chioglossa lusitanica) e o Tritão-de-patas-espalmadas (Triturus helveticus), tendo em conta as 
características do habitat e a sua biologia, é muito pouco provável que ocorram na área de estudo. È 
também importante referir que a Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), o Tritão-de-ventre-laranja 
(Triturus boscai), a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e a Rã-ibérica (Rana iberica) são 
espécies endémicas da Península Ibérica. 
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Quadro 2 – Lista de espécies de anfíbios referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo 

(Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC) e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e 

Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico EC DH CB Área de Estudo

     Ref Conf

Salamandridae 

Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica VU B-II, B-IV II ×  

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC - III ×  

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai LC - III ×  

Tritão-de-patas-espalmadas Triturus helveticus VU - III ×  

Tritão-marmorado Triturus marmoratus LC B-IV III ×  

Discoglossidae 
Sapo-parteiro-comum Alytes obstetricans LC B-IV II ×  

Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi NT B-II, B-IV - ×  

Bufonidae 
Sapo-corredor Bufo calamita LC B-IV II ×  

Sapo-comum Bufo bufo LC - III × × 

Hylidae Rela-comum Hyla arborea LC B-IV - × × 

Ranidae 
Rã-ibérica Rana iberica LC B-IV II × × 

Rã-verde Rana perezi LC B-V III × × 

 
1.4.1.3.2.2 Répteis  
 

 
Figura 4: Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), uma das espécies de répteis registadas na área de estudo. 

São passíveis de ocorrer na área de estudo 11 espécies, das quais foi confirmada a presença de 3. 
Relativamente às espécies referenciadas, apenas 1 apresenta um estatuto de conservação diferente de 
“Pouco preocupante” (LC), 2 encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats (DH) e 1 encontra-
se no anexo B-IV do mesmo documento. No Apêndice-II da Convenção de Berna encontram-se 3 espécies, 
e 8 no Apêndice-III do mesmo documento. È também importante referir que o Lagarto-de-água (Lacerta 
schreiberi) e a Lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei) são espécies endémicas da Península Ibérica. 
Quadro 3 – Lista de espécies de répteis referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo 

(Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC) e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e 

Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico EC DH CB Área de Estudo

     Ref. Conf.

Bataguridae Cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis EN B-II, B-IV II ×  

Lacertidae 

Lagarto-de-água Lacerta schreiberi LC B-II, B-IV II × × 

Sardão Lacerta lepida LC - II ×  

Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica LC B-IV III × × 



 11

Lagartixa de Bocage Podarcis bocagei LC - III × × 

Scincidae Cobra-de-pernas-tridáctila Chalcides striatus LC - III ×  

Anguidae Licranço Anguis fragilis LC - III ×  

Colubridae 

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC - III ×  

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC - III ×  

Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix LC - III ×  

Cobra-de-água-viperina Natrix maura LC - III ×  

 
1.4.1.3.3 Mamoufauna 
 

 
Figura 5: Indícios de Esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris) (pinhas roídas) e Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) (dejectos), duas das 

espécies de mamíferos registadas na área de estudo.  

São passíveis de ocorrer na área de estudo 35 espécies, das quais foi confirmada a presença de 5. 
Relativamente às espécies referenciadas, 13 apresenta um estatuto de conservação diferente de “Pouco 
preocupante” (LC), embora 6 delas apresentem estatuto de “Informação insuficiente” (DD), não constituindo 
uma categoria de ameaça, 1 apresenta estatuto de “Não avaliado” (NE) e 1 apresenta estatuto de “Não 
aplicável” (NA). 6 encontram-se nos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats (DH), 7 encontram-se no 
anexo B-IV do mesmo documento, verificando-se ainda a presença de 1 no Anexo B-V. No Apêndice-II da 
Convenção de Berna encontram-se 12 espécies, e 12 no Apêndice-III do mesmo documento. È importante 
referir que a Toupeira (Talpa occidentalis) e o Rato-cego (Microtus lusitanicus) são espécies endémicas da 
Península Ibérica. 
Quadro 4 – Lista de espécies de mamíferos referenciados (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo 

(Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC) e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e 

Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico EC DH CB Área de Estudo

     Ref. Conf.

Erinacidae Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus LC - III ×  

Soricidae 

Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius DD - III ×  

Musaranho-anão-de-dentes-

vermelhos 
Sorex minutus DD - III ×  

Musaranho-de-água Neomys anomalus DD - III ×  

Musaranho-de-dentes-brancos Crocidura russula LC - III ×  

Musaranho-de-dentes-brancos-

pequeno 
Crocidura suaveolens NE - III ×  

Talpidae Toupeira Talpa occidentalis LC - - × × 

Leporidae Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT - - × × 

Sciuridae Esquilo-vermelho Sciurus vulgaris LC - III × × 
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Arvicolidae 
Rato-de-água Arvicola sapidus LC - - ×  

Rato-cego Microtus lusitanicus LC - - ×  

Muridae 

Ratinho-do-campo Apodemus sylvaticus LC - - ×  

Ratazana-castanha Rattus norvegicus NA - - ×  

Ratazana-preta Rattus rattus LC - - × × 

Ratinho-caseiro Mus domesticus LC - - ×  

Ratinho-ruivo Mus spretus LC - - ×  

Canidae Raposa Vulpes vulpes LC - - × × 

Mustelidae 

Doninha Mustela nivalis LC - III ×  

Toirão Mustela putorius DD B-V III ×  

Fuinha  Martes foina LC - III ×  

Texugo Meles meles LC - III ×  

Lontra Lutra lutra LC B-II, B-IV II ×  

Viverridae Geneta Genetta genetta LC B-II, B-IV II ×  

Suidae Javali Sus scrofa LC - - ×  

Rhinolophidae 
Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum VU B-II, B-IV II ×  

Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros VU B-II, B-IV II ×  

Vespertilionidae 

Morcego-rato-grande Myotis myotis VU B-II, B-IV II ×  

Morcego-rato-pequeno Myotis blythii CR B-II, B-IV II ×  

Morcego-de-água Myotis daubentonii LC B-IV II ×  

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus LC B-IV III ×  

Morcego de Khul Pipistrellus khuli LC B-IV II ×  

Morcego-hortelão Eptesicus serotinus LC B-IV II ×  

Morcego-orelhudo-castanho Plecotus auritus DD B-IV II ×  

Morcego-orelhudo-cinzento Plecotus austriacus LC B-IV II ×  

Molossidae Morcego-rabudo Tadarida teniotis DD B-IV II ×  

 

1.5 Evolução da situação sem a implementação do projecto 
1.5.1 Flora 
Tendo em conta o uso do solo descrito na Planta de Ordenamento do PDM de Barcelos, e as 
características da área envolvente actual, verificar-se-ia uma manutenção da área de floresta, com uma 
tendência para o aumento da diversidade específica, provocado pela diminuição das práticas silvícolas, 
com regeneração natural de várias espécies de folhosas (e.g. Quercus robur, Quercus suber, Frangula 
alnus). 
1.5.2 Fauna 
De um modo geral verificar-se-ia uma permanência do espaço natural constituído essencialmente por 
bosques. Com o aumento da densidade e diversidade de espécies arbóreas, e diminuição do estrato 
arbustivo, verificar-se-ia um aumento da área disponível para as espécies dependentes de habitat florestal, 
e consequente diminuição da área disponível para as espécies dependentes do coberto arbustivo (matos), 
e de baixa densidade arbórea. É de salientar que a presença de grandes manchas de Eucalipto (Eucaliptus 
globulus), reflecte-se no empobrecimento dos solos, na diminuição da diversidade faunística e o aumento 
da toxicidade provocada pela manta morta de folhas desta espécie, o que leva a uma diminuição do uso 
deste habitat por parte dos anfíbios. 

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.1 Metodologia 
Os impactes sobre a Flora foram previstos e avaliados tendo em conta o tipo e o grau de conservação dos 
habitats identificados. 
Os impactes sobre a Fauna foram previstos e avaliados com base no inventário das espécies presentes na 
área de estudo, no seu estatuto de conservação e tipo de habitat que ocupam. 
Os critérios de avaliação de impactes foram os seguintes: 
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  a) Significância – importância atribuída à alteração da riqueza específica da flora e habitats; e 
importância atribuída à alteração dos habitats no que toca à consequência dessa alteração na 
manutenção local das espécies de fauna, ou ao grau de perturbação directa dos indivíduos. Os níveis 
considerados foram: reduzido, moderado e elevado; 

b) Magnitude – grau de afectação do ambiente. Os níveis considerados foram: reduzido, 
moderado e elevado; 

c) Probabilidade – probabilidade de ocorrência de um determinado impacte. Os níveis 
considerados foram: improvável, provável e certo; 

d) Reversibilidade – capacidade de ser reposta a situação inicial. Os níveis considerados foram: 
reversível e irreversível; 

e) Relacionamento – forma de afectação de um determinado elemento. Os níveis considerados 
foram: directo e indirecto; 
  f) Persistência – a duração do efeito produzido pela acção impactante. Os níveis considerados 
foram: temporária e permanente; 
 g) Dimensão espacial – expressão espacial dos impactes. Os níveis considerados foram: local, 
regional e nacional. 
De modo a apresentar uma análise simples e objectiva do impacte foram atribuídos índices a cada um dos 
níveis dos cinco primeiros critérios e procedeu-se á soma destes (Quadro 5). A pontuação foi delineada par 
atribuir um maior valor à Significância, Magnitude e Probabilidade, do que ao Relacionamento, já que se 
considera este último factor como possuindo uma menor importância para o resultado do impacte. Para um 
impacte considerado reversível retiraram-se 3 pontos, reduzindo desta forma a gravidade do impacte. 
 
Quadro 5: Níveis e índices para os critérios dos impactes. 

Significância Magnitude Probabilidade Reversibilidade Relacionamento Persistência 
Dimensão 
espacial 

Reduzida (1) Reduzida (1) Improvável (1) Reversível (-3) Indirecto (1) Temporário Local 

Moderada (3) Moderada (3) Provável (3) Irreversível (0) Directo (2) Permanente Regional 

Elevada (5) Elevada (5) Certo (5) - - - Nacional 

A classificação geral do impacte foi caracterizada como Não Significativa, Moderadamente Significativa e 
Muito Significativa, de acordo com o índice do Quadro 6. Estes índices pretendem reflectir um equilíbrio dos 
níveis dos vários critérios de impacte. 
Quadro 6: Níveis e índice da classificação geral do impacte. 

Classificação geral do impacte Índice

Não Significativo 1< 8 

Moderadamente Significativo 9 < 13 

Muito Significativo 14 <17 

2.2 Resultados 
2.2.1 Fase de construção/instalação 
2.2.1.1 Flora 
A destruição e pisoteio resultante da movimentação de máquinas e pessoas nas áreas adjacentes à obra, 
traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), 
Reversível (-3), Directo (2), Temporário e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como 
Não Significativo (6). 
 
A colonização de espécies exóticas de potencial invasor, nomeadamente Acácia-da-Austrália (Acacia 
melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata), decorrente da movimentação de terras nas áreas adjacentes 
adjacentes à obra,, traduz-se num impacte Negativo, de Significância Moderada (3), Magnitude Moderada 
(3), Certo (5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é 
considerado como Moderadamente Significativo (13). 
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2.2.1.2 Fauna 
2.2.1.2.1 Avifauna 
O efeito de exclusão devido ao aumento da movimentação de máquinas e pessoas e o aumento do ruído 
associado, traduz-se num impacte Negativo de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo 
(5), Reversível (-3), Directo (2), Temporário e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado 
como Não Significativo (6). 
2.2.1.2.2 Herpetofauna 
2.2.1.2.2.1 Anfíbios 
A mortalidade provocada pela movimentação de veículos resultante da execução das obras, traduz-se num 
impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo 
(2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
2.2.1.2.2.1 Répteis 
A mortalidade provocada pela movimentação de veículos resultante da execução das obras, traduz-se num 
impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo 
(2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
O efeito de exclusão devido ao aumento da movimentação de máquinas e pessoas e o aumento do ruído 
associado, traduz-se num impacte Negativo de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo 
(5), Reversível (-3), Directo (2), Temporário e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado 
como Não Significativo (6). 
2.2.1.2.1 Mamofauna 
A mortalidade provocada pela movimentação de veículos resultante da execução das obras, traduz-se num 
impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo 
(2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
O efeito de exclusão provocado pela movimentação de veículos e execução das obras, traduz-se num 
impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Reversível (-3), Directo 
(2), Temporário e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Não Significativo (6). 
2.2.2 Fase de exploração/funcionamento 
2.2.2.1 Flora 
A perda de substrato e espaço vital resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao 
funcionamento da empresa, traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude 
Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este 
impacte é considerado como Moderadamente Significativo (9). 
2.2.2 Fauna 
2.2.2.1 Avifauna 
A perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da 
empresa, traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo 
(5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado 
como Moderadamente Significativo (9). 
O ruído resultante do funcionamento da empresa e movimentação de veículos traduz-se num impacte 
Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Provável (3), Irreversível (0), Directo (2), 
Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Não Significativo (7). 
2.2.2.2 Herpetofauna  
2.2.2.2.1 Anfíbios 
A perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da 
empresa (Cushman (2006), Almeida et al., (2001)), traduz-se num impacte Negativo, de Significância 
Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito 
Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente Significativo (9). 
A implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros) à sua deslocação, traduz-se 
num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), 
Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
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A mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa (Almeida et al., 2001, 
ICNB, 2008) traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), 
Provável (3), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é 
considerado como Não Significativo (7).  
2.2.2.2.2 Répteis 
A perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da 
empresa (Almeida et al., 2001), traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude 
Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este 
impacte é considerado como Moderadamente Significativo (9). 
A implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros) à sua deslocação, traduz-se 
num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), 
Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
A mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa (Almeida et al., 2001), 
traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Provável (3), 
Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como 
Não Significativo (7). 
2.2.2.3 Mamofauna 
A perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao funcionamento da 
empresa, traduz-se num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo 
(5), Irreversível (0), Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado 
como Moderadamente Significativo (9). 
O ruído resultante do funcionamento da empresa e movimentação de veículos traduz-se num impacte 
Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Provável (3), Irreversível (0), Directo (2), 
Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Não Significativo (7). 
A implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros) à sua deslocação, traduz-se 
num impacte Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Certo (5), Irreversível (0), 
Directo (2), Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Moderadamente 
Significativo (9). 
A mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa, traduz-se num impacte 
Negativo, de Significância Reduzida (1), Magnitude Reduzida (1), Provável (3), Irreversível (0), Directo (2), 
Permanente e de âmbito Local. Globalmente este impacte é considerado como Não Significativo (7). 

3. MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS 
Considerando os impactes identificados e a sua classificação geral, são propostas as seguintes medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias para cada um dos grupos, a serem implementadas nas áreas ajardinadas. 

3.1 Fase de construção/instalação 
3.1.1 Flora 
De modo a minimizar o impacte provocado pela potencial proliferação de espécies exóticas com potencial 
invasor nas áreas adjacentes à obra, nomeadamente Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa 
(Acacia dealbata), deve ser procedido a remoção integral ou eliminação química de qualquer planta 
(indivíduo) destas espécies, que surja em solos movimentados, resultantes do decorrer da obra. 
3.1.2 Fauna 

3.1.2.1 Herpetofauna 

3.1.2.1.1 Anfíbios 

De modo a minimizar o impacte provocado pela mortalidade devido à movimentação de veículos resultante 
da execução das obras, as operações necessárias incluindo a circulação de veículos associada à obra, não 
devem ocorrer durante o período nocturno, no qual a actividade dos anfíbios em terra (fora dos pontos de 
água) é significativamente maior. 
 3.1.2.1.2 Répteis 

De modo a minimizar o impacte provocado pela mortalidade devido à movimentação de veículos resultante 
da execução das obras, deve ser imposto um limite de circulação (limite sugerido 30km/h) nos acessos da 
obra. 
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3.1.2.2 Mamofauna 

De modo a minimizar o impacte provocado pela mortalidade, resultantes da movimentação de veículos e 
execução das obras, as operações necessárias incluindo a circulação de veículos associada à obra, não 
devem ocorrer durante o período nocturno, no qual a actividade dos mamíferos é significativamente maior. 
 

3.2 Fase de exploração/funcionamento 
3.2.1 Flora 
De modo a compensar a perda de substrato e espaço vital resultante da implementação de edifícios e 
estruturas de apoio ao funcionamento da empresa, deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) 
através de práticas silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones presentes na 
área, e controlar a proliferação de espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia 
melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)). 
3.2.2 Fauna 

3.2.1 Avifauna 
De modo a compensar a perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao 
funcionamento da empresa deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) através de práticas 
silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones, e controlar a proliferação de 
espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)), 
de forma a potenciar o adequado habitat de nidificação e abrigo. 
3.2.2 Herpetofauna  
3.2.2.1 Anfíbios 
De modo a compensar a perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao 
funcionamento da empresa deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) através de práticas 
silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones, e controlar a proliferação de 
espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)), 
de forma a potenciar o adequado habitat de abrigo.  
De modo a minimizar a implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros) à sua 
deslocação, a vedação delimitadora do terreno deve ser permeável à passagem dos indivíduos, para tal 
deve conter em toda a sua extensão, pontos de passagem ao nível do solo (acima deste). Esses pontos 
deverão ter pelo menos 20cm de altura por 20cm de largura com espaçamento de aproximadamente 100m. 
De modo a minimizar a mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa, 
deve ser imposta a circulação a velocidade reduzida (limite sugerido de 30km/h). 
3.2.2.2 Répteis 
De modo a compensar a perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao 
funcionamento da empresa deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) através de práticas 
silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones, e controlar a proliferação de 
espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)), 
de forma a potenciar o adequado habitat de abrigo.  
De modo a minimizar a implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros) à sua 
deslocação, a vedação delimitadora do terreno deve ser permeável à passagem dos indivíduos, para tal 
deve conter em parte da sua extensão, pontos de passagem ao nível do solo (acima deste). Esses pontos 
deverão ter pelo menos 20cm de altura por 20cm de largura com espaçamento de aproximadamente 100m. 
De modo a minimizar a mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa, 
deve ser imposta a circulação a velocidade reduzida (limite sugerido de 30km/h). 
3.2.3 Mamofauna 
De modo a compensar a perda de habitat resultante da implementação de edifícios e estruturas de apoio ao 
funcionamento da empresa deve ser efectuada a manutenção da floresta (bosques) através de práticas 
silvícolas adequadas, com o objectivo de manter as espécies autóctones, e controlar a proliferação de 
espécies exóticas invasoras (e. g. Acácia-da-Austrália (Acacia melanoxylon) e Mimosa (Acacia dealbata)), 
de forma a potenciar o adequado habitat de abrigo.  
De modo a minimizar a implementação de estruturas que constituam barreiras físicas (e. g. muros, redes) à 
sua deslocação, deve-se proceder à remoção de todas as vedações (e. g. redes/malhas de arame) não 
indispensáveis ao correcto funcionamento e segurança da empresa. 
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De modo a minimizar a mortalidade provocada pela movimentação de veículos nos acessos da empresa, 
deve ser imposta a circulação a velocidade reduzida (limite sugerido de 30km/h). 

4. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 
A monitorização do grupo dos mamíferos apresenta limitações relativas á metodologia aplicada 
(observação directa e prospecção de indícios), deveriam ser utilizadas metodologias logisticamente mais 
exigentes e financeiramente mais dispendiosas, como o recurso á armadilhagem fotográfica, a identificação 
de micromamíferos por captura e a detecção e identificação de morcegos através de um detector de 
ultrasons, e posterior análise das gravações. 
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Escala:1/10 000 
 
 
 
 
Legenda: 
 

Proximidade imediata da empresa 

 

Raio de cerca de 500 metros da envolvente da empresa 

 

Aglomerados populacionais ou construções isoladas, destinadas a habitação (a mais próxima 

a cerca de 10 metros de uma das entradas da empresa) 

 

Construções isoladas destinadas a actividades industriais ou de apoio à indústria (as mais 

próximas a cerca de 450 metros da empresa) 

 

 

Limite de Freguesia segundo o CAOP 2010 
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