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1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório resulta das respostas ao “Pedido de elementos adicionais para
efeito de conformidades de AIA” solicitado pela CCDRN em ofício com a referência
AIA/769, com número de processo nº 530862, e ID 1079568, datado de 13 Abril de
2012, requerido ao abrigo do nº 5 do artigo 13º do Decreto-lei nº 127/2005 de 8
de Novembro, e que incorporou diversos comentários e contributos relevantes da
parte de várias entidades, compilados no referido documento, as quais se dá
resposta nos capítulos seguintes.

No presente documento (Capitulo 2, 3 e 5) enquadram-se os elementos e respostas
aos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Avaliação (CA), seguindo a sua
estrutura a sequência dos pontos do parecer, reproduzida previamente à resposta,
o conteúdo da observação/solicitação.

Para além dos esclarecimentos e elementos adicionais solicitados, inclui-se no
presente documento (Capítulo 4), a composição da Equipa Técnica, decorrente da
especificidade dos estudos solicitados, a Matriz A - Síntese dos Impactes – Fase de
Obra, e uma revisão das conclusões.
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2 - ELEMENTOS SOLICITADOS - ID 1079568
No decorrer do processo de EIA, foram solicitados os elementos que de seguida se
transcrevem:

1 - Ordenamento do Território e Usos do Solo

1.1 – Demonstração do integral cumprimento dos requisitos constantes na alínea
d) do Ponto VI do Anexo I da Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro;

1.2 – Quantificação da Superfície total de REN afectada por ação;

1.3 - Apresentação de elementos, escritos e desenhados, esclarecedores do
carácter da intervenção, nomeadamente de Plantas e perfis que apresentem de
forma notória a situação existente e a proposta, com especial destaque para o que
se refere às alterações à morfologia do terreno;

1.4 - Apresentação de elementos esclarecedores das características das novas
edificações, assim como dos muros e pavimentos propostos;

1.5 -

Em função dos elementos a adicionar ao projecto, acrescentar a

correspondente avaliação de impactes e das respectivas medidas de minimização;

1.6 - Dada a aparente pretensão de construir em área inundável, informa-se que a
requerente de que tal apenas será viável desde que obtenha parecer favorável por
parte da ARH-N;

2 - Paisagem
2.1 - A imagem da página 21, “Figura 5 – Enquadramento local (com implantação
do projecto) ” não apresenta leitura suficiente e esclarecedora, devendo ser
substituída por imagem com a devida definição e com a delimitação rigorosa da
área do projecto;

2.2 – Para melhor aferição das componentes do projecto, será uma mais valia a
inclusão no EIA de imagens como as constantes na página 34/41 do volume
“Projecto de execução licenciamento”;
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2.3 – Sem prejuízo da figura 6, ou da constante no Anexo I do EIA, o Relatório
Síntese, ou respectivos anexos, deverão conter toda a informação necessária e
suficiente para a compreensão do projecto que se encontra em avaliação. Para tal
propósito, é fundamental que se consiga, do ponto de vista da espacialização,
apreender as particularidades do projecto. Assim, e para consolidação da
informação prestada no ponto 3.2.2 e seguintes, deverá ser aditada ao EIA
cartografia,

a

escala

conveniente,

delimitando

o

projecto

em

causa,

e

apresentando a distribuição das diferentes áreas, por mancha, destinadas a:
tendas, bungalows, caravanas, instalações sanitárias, roupa e loiça, receção,
restaurante, estacionamento, circulação, entrada, etc.;

2.4 – Na sequência do já exposto na alínea anterior, reforça-se a circunstância de
que um EIA deve apresentar carácter autónomo, devendo constituir-se como
documento independente do projecto, embora se baseie no mesmo. Assim, em
relação ao projecto de Integração Paisagística (PIP), e dada a fase de projecto de
execução em que o projecto se encontra, terão que ser apresentados, em sede de
EIA, todos os elementos fundamentais que possibilitem a opção tomada e a s
soluções de integração adotadas, para as quais concorrem, pelo menos, os
seguintes documentos:
- Memória descritiva; plano geral; plano de plantação/sementeiras; caderno de
encargos;

mapa

de

medições

e

quantidades;

orçamentação;

plano

de

manutenção;

2.5 – Deixa-se uma chamada de atenção para o facto de, consultado o projecto, se
ter constatado que:

a) Os desenhos 01 e 10.2 estarem com rotulo desformatado, o que dificulta a sua
leitura;

b) O desenho 9
b1) apresenta as árvores identificadas com “Ca”, “Fs”, “Pp”, “Qc” e “Qr” com a
mesma dimensão de copa, o que objectivamente não corresponde á realidade da
fase de maturação da vegetação assim proposta, aspeto que deverá merecer a
respetiva retificação;
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b2) apresenta uma indicação de legenda relativa a “Areão…”, que não tem
correspondência com qualquer marcação na área de trabalho, o que deverá ser
esclarecido;

c) – Os desenhos 10.1 e 10.2 têm as respectivas legendas desformatadas, pelo
que não é possível uma leitura exata de correspondência entre os “Arbustos” e a
sua representação gráfica, e as manchas e os “Tapizantes”, o que terá que ser
corrigido;

d) Não obstante o acima expresso, terá que ser preparado um dossier a aditar ao
EIA com o PIP devidamente conformado;

2.6 – Em relação à Caracterização da Situação de Referencia – CSR (designada no
EIA como “Caracterização da Situação Actual”) do descritor, a análise baseia-se
em consulta bibliográfica, não denotando trabalho de campo na identificação das
unidades de paisagem, em particular na que o projecto se insere, o que denota
informação, ao mesmo tempo, de carácter excessivamente abrangente, tendo em
conta a área do projecto, e com incidência reduzida;

2.7 – Por outro lado, a descrição da área de intervenção mostra que, não obstante
a área se localizar próximo do centro urbano, promove a transição entre o “…vale
aluvionar…” e o “inicio de encosta e espaços urbanos.”, pelo que deveria ter sido
apresentada cartografia sectorial de caracterização, de toda a área até onde a
influência do projecto se faça sentir, em termos de fisiografia (festos e talvegues),
hipsometria e, eventualmente, se forem peças que possam caracterizar o lugar e
respectiva envolvente, declives e orientações de encostas;

2.8 – Encontram-se ausentes da fase de caracterização qualquer analise visual, em
termos de bacia visual de dentro para fora e vice-versa, aspeto que se considera
fundamental em termos paisagísticos, face à proximidade a património classificado
e núcleo urbano de Ponte de Lima, assim como pela circunstancia de a área em
analise se localizar numa zona de baixa, para onde confluirão, expectavelmente,
grandes áreas de observação, e sobre as quais a própria área, per si, apresentará
significativa

expansão

visual.

Este

aspecto

é

igualmente

fundamental

ser

considerado no âmbito do PIP, uma vez que a solução a apresentar neste âmbito
terá que plasmar as opções que serão efectuadas com base, também, em
organização de vistas;
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2.9 – Os aspectos atrás mencionados terão que ser reflectidos quer na avaliação e
classificação de impactes, quer nas medidas de minimização propostas, o que não
acontece neste Relatório, já que a CSR não se encontra completa nem exaustiva.

3 – Sócio-económica
Deverão ser apresentados, para efeito de conformidade do EIA, os seguintes
elementos:

3.1

–

A

caracterização

da

envolvente

próxima

do

projecto

deverá

ser

complementada com a identificação dos núcleos populacionais nas proximidades (a
sua localização em relação ao projeto);

3.2 – A previsão do número de postos de emprego a criar com a implementação
do projecto em apreço;

3.3 – Na página 178 do Relatório Síntese deverão ser especificadas as medidas de
minimização preconizadas para outros factores ambientais e sociais;

3.4 – Caso se justifique, a análise dos impactes ambientais e a identificação das
medidas de minimização deverá ser ajustada à informação adicional.

4 - Resíduos
4.1 – Apresentação do plano de monitorização da gestão de resíduos;

4.2 – Identificação e avaliação dos impactes da fase desactivação, com a
consequente apresentação das necessárias medidas de minimização.

5 – Recursos Hídricos
5.1 - Deverão apresentar uma planta à escala 1:500 com a implantação dos
bungalows, dos edifícios e dos locais de instalação das tendas e estacionamento
das caravanas, bem como do estacionamento dos veículos que os rebocam,
devendo incluir indicação da área inundável;

5.2 – Deverão apresentar diversos perfis transversais, a escala adequada (ex:
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1:500; 1:200) No sentido Nascente-Poente, indicando de forma inequívoca a
situação topográfica existente e a proposta e abrangendo alguns edifícios,
nomeadamente os de apoio e os bungalows.

6 – Sistemas Ecológicos e Conservação da Natureza
6.4 – Clarificação da designação da entidade que elabora o EIA uma vez que no
RNT é indicado como sendo “Leiras do Carvalhal, Lda.” e no Relatório de Síntese é
“Vastus, Lda.”.

6.5

–

Inclusão

do

projecto

de

arquitectura

paisagística

que

suporta

fundamentação, nomeadamente, ao nível da avaliação dos impactes;

6.6 – Inclusão do estrato do Plano de Urbanização com a localização proposta para
o parque de campismo naquele instrumento de gestão territorial e com o local
agora seleccionado, ao nível da fundamentação da selecção da(s) alternativa(s)
avaliada(s) no EIA ou da ausência de alternativas, quer no relatório síntese, quer
no resumo não técnico.

7 – Resumo Não Técnico (RNT)
7.1 – Deve ser corrigida, na capa, a designação do projecto;

7.2 – A cartografia

utilizada, deve ser referenciada, e incluir elementos

estruturantes, estradas, linhas de água, povoações, e elementos complementares,
escala gráfica e orientação;

7.3 – A cartografia, as imagens fotográficas ou os esquemas gráficos devem ser
apresentados próximos do texto respectivo e referenciados no texto.

7.4 – O novo RNT deverá ainda reflectir toda a informação adicional, e ser
apresentado em suporte papel e suporte informático, com data actualizada, de
acordo com o disposto no Despacho nº 11874/2001 (Diário da Republica – II, nº
130 – 5 de Junho) em que, de acordo com ponto I, os ficheiros das peças escritas
e desenhadas que o proponente é obrigado a entregar devem ser em .pdf
(portable document format), num único documento, respeitando a estrutura do
RNT apresentado em suporte papel.

EIA – Aditamento
Acqua Limia Camping - Parque de Campismo de Ponte de Lima

8

3 - RESPOSTA AOS ELEMENTOS SOLICITADOS
Neste capítulo, dá-se resposta, ponto por ponto, aos elementos solicitados e
apresentados no capítulo anterior.
1 - Ordenamento do Território e Usos do Solo

1.1 – Demonstração do integral cumprimento dos requisitos constantes na alínea d)
do Ponto VI do Anexo I da Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro;

No sentido de demonstrar o cumprimento do previsto na alínea d) do Ponto VI do
Anexo I da Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro, nomeadamente no que se
refere ao presente caso, ou seja as alíneas i e ii, apresenta-se o Anexo I – Planta
de Implantação, e o Anexo II – Planta do Modulo de Instalações de Apoio ao
Campismo – Implantação e Alçado, onde se verifica o cumprimento da alínea i, mas
também o Anexo III – Cortes Longitudinais, onde se constata através do Corte A, o
movimento de terras a efectuar, dando resposta a alínea ii.

1.2 – Quantificação da Superfície total de REN afectada por ação;

Como nota prévia à resposta a este ponto, importa referir que a REN Aprovada e
Publicada tem limites, dos sistemas da REN presentes no local de intervenção,
divergentes dos limites da REN espacializada na Planta de Condicionantes do Plano
de Urbanização da vila de Ponte de Lima, pelo que considerámos na presente
quantificação os limites da REN em vigor (REN Aprovada e Publicada).

Por este motivo, importa reformular o ponto referente aos Recursos Ecológicos da
página 120 e 121 do Relatório Síntese do EIA, bem como reformular a figura 29 aí
presente.

Recursos ecológicos: REN e Zonas Ameaçadas pelas Cheias, que integram a REN. A
Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma restrição de utilidade pública. O regime
jurídico da REN encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto,
rectificado pela Declaração de Rectificação nº 63-B/2008, de 21 de Outubro. À REN
aplica-se um regime territorial especial que condiciona a ocupação, uso e
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transformação do solo identificando os usos e acções compatíveis com os objectivos
da REN nos vários sistemas que a integram1.

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por
objectivos, nomeadamente:
-

Proteger os recursos naturais água e solo que asseguram bens e serviços
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades humanas,
salvaguardando os sistemas biofísicos associados ao litoral e ao ciclo
hidrológico terrestre;

-

Contribuir para a coerência ecológica e para a conectividade entre as áreas
nucleares da Rede Fundamental de Conservação da Natureza.

Figura 1 - Área do Projecto coincidente com REN

Elaboração própria

A área de implantação do “Acqua Limia Camping”, ocupa uma parcela importante
da

REN,

correspondendo

a

30479

m2,

estando

presentes

os

sistemas

correspondentes áreas de máxima infiltração e zonas ameaçadas pelas cheias.

1

Nº 2 do Artigo 2º do DL nº 166/2008, de 21 de Outubro.
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Dito isto, e para dar resposta ao esclarecimento solicitado, procede-se de seguida à
quantificação da área de intervenção que se sobrepõe à REN, apontando também o
tipo de revestimento inerente a cada uma das tipologias do Parque de Campismo.
Assim, e como referido, a superfície da REN que se prevê seja afectada pela
implementação do projecto corresponde a um total de 30439,7 m2, sendo de
destacar os cerca de 19000 m2 de área afecta às tendas de campismo,
apresentando esta um revestimento permeável, como a generalidade da área
afectada.

Quadro 1 – Quantificação da superfície de REN afectada por ação

Acções/Tipologia
Módulo de Instalações de Apoio ao
Campismo
Área para tendas
Área para caravanas
Circulações
Circulações
Circulações
Circulações
Outras áreas (Interstícios entre áreas)

Revestimentos

Área
(m2)

Betão

349,6

Prado
Grelha de enrelvamento com
prado
Calçada à portuguesa
Grelha de enrelvamento com
prado
Saibro estabilizado
Lajes irregulares de granito
Prado e tapizantes
Total

19111,2
2054,2
250,5
1656,5
3623,9
257,7
3175,5
30479,1

1.3 - Apresentação de elementos, escritos e desenhados, esclarecedores do
carácter da intervenção, nomeadamente de Plantas e Perfis que apresentem de
forma notória a situação existente e a proposta, com especial destaque para o que
se refere às alterações à morfologia do terreno;

Para resposta a este ponto recorre-se a um conjunto de anexos presentes neste
Aditamento. No Anexo IV apresenta-se a Planta - Levantamento Topográfico
Existente, o Anexo V - Planta de Trabalhos Preparatórios, e o Anexo VI - Plano de
Modelação e Altimetria do Terreno.

1.4 - Apresentação de elementos esclarecedores das características das novas
edificações, assim como dos muros e pavimentos propostos;

Para esclarecimento deste ponto, segue em anexo a Planta - Loja de Conveniência
e Recepção – Plantas e Alçados (Anexo VII); o Anexo VIII – Bungalow Tipologia A;
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Anexo IX – Bungalow Tipologia B, Anexo X – Bungalow Tipologia C, Anexo XI –
Bungalow Tipologia D, e o Anexo II referente ao Modulo de Instalação de Apoio ao
Campismo, todos referentes às novas edificações.

No que diz respeito aos muros e pavimentos junta-se o Anexo XII – Plano de
Pavimentos e Estruturas Construídas, o Anexo XIII – Plano de Demolições, bem
como os Anexos XIV e XV, referentes a Planos de Alçados dos Muros Novos.

1.5 - Em função dos elementos a adicionar ao projecto, acrescentar a
correspondente avaliação de impactes e das respectivas medidas de minimização;

Apesar de se aditar um conjunto de elementos, solicitados nos pontos anteriores,
estes foram tidos em conta no EIA – Relatório Síntese, nomeadamente na avaliação
de impactes e nas respectivas medidas de minimização, uma vez que estes
elementos faziam parte dos projectos das especialidades incluídos no projecto de
execução, pelo que estas não apresentam alterações.

1.6 - Dada a aparente pretensão de construir em área inundável, informa-se a
requerente de que tal apenas será viável desde que obtenha parecer favorável por
parte da ARH-N;

Em anexo (Anexo XVI) segue parecer emitido pela ARH-N, que se pronuncia sobre
a pretensão de construção em área inundável.

2 - Paisagem

2.1 - A imagem da página 21, “Figura 5 – Enquadramento local (com implantação
do projecto) ” não apresenta leitura suficiente e esclarecedora, devendo ser
substituída por imagem com a devida definição e com a delimitação rigorosa da
área do projecto;

Para resposta a este ponto, recorreu-se ao SIG municipal, apresentando-se um
extracto da planta de localização, onde se sobrepôs a área de intervenção, sendo

EIA – Aditamento
Acqua Limia Camping - Parque de Campismo de Ponte de Lima

12

visível o enquadramento local da mesma, seguindo essa figura em anexo (Anexo
XVII).

2.2 – Para melhor aferição das componentes do projecto, será uma mais valia a
inclusão no EIA de imagens como as constantes na página 34/41 do volume
“Projecto de execução licenciamento”;

Para resposta a este ponto, recorreu-se a imagens existentes na Memória
Descritiva e Justificativa do Projecto de Licenciamento/Execução do Acqua Limia
Camping, apresentando-as de seguida.

Ilustração 1 – Praça e edifícios de apoio2

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011)

Ilustração 2 - Bungalows3

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011)

2.3 – Sem prejuízo da figura 6, ou da constante no Anexo I do EIA, o Relatório
Síntese, ou respectivos anexos, deverão conter toda a informação necessária e

2

Imagens apresentadas em concurso; meramente ilustrativas, sujeitas a ajustes em fase de
Licenciamento ou Execução.
3
Imagens apresentadas em concurso; meramente ilustrativas, sujeitas a ajustes em fase de
Licenciamento ou Execução.
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suficiente para a compreensão do projecto que se encontra em avaliação. Para tal
propósito, é fundamental que se consiga, do ponto de vista da espacialização,
apreender as particularidades do projecto. Assim, e para consolidação da
informação prestada no ponto 3.2.2 e seguintes, deverá ser aditada ao EIA
cartografia, a escala conveniente, delimitando o projecto em causa, e apresentando
a distribuição das diferentes áreas, por mancha, destinadas a: tendas, bungalows,
caravanas, instalações sanitárias, roupa e loiça, receção, restaurante,
estacionamento, circulação, entrada, etc.;

Conforme solicitado neste ponto, apresenta-se o Anexo XVIII referente à Planta de
Implantação – Tipologias.

2.4 – Na sequência do já exposto na alínea anterior, reforça-se a circunstância de
que um EIA deve apresentar carácter autónomo, devendo constituir-se como
documento independente do projecto, embora se baseie no mesmo. Assim, em
relação ao projecto de Integração Paisagística (PIP), e dada a fase de projecto de
execução em que o projecto se encontra, terão que ser apresentados, em sede de
EIA, todos os elementos fundamentais que possibilitem a opção tomada e as
soluções de integração adotadas, para as quais concorrem, pelo menos, os
seguintes documentos:
- Memória descritiva; plano geral; plano de plantação/sementeiras; caderno de
encargos; mapa de medições e quantidades; orçamentação; plano de manutenção.

Foi preparado um dossier – Volume VI - Projecto de Integração Paisagística - para
cumprir o solicitado.

2.5 – deixa-se uma chamada de atenção para o facto de, consultado o projecto, se
ter constatado que:
a) os desenhos 01 a 10.2 estarem com rotulo desformatado, o que dificulta a sua
leitura;

Esta situação foi resolvida e encontra-se no dossier do Projecto de Integração
Paisagística (Volume VI).
b) O desenho 9
b1) apresenta as árvores identificadas com “Ca”, “Fs”, “Pp”, “Qc” e “Qr” com a
EIA – Aditamento
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mesma dimensão de copa, o que objectivamente não corresponde á realidade da
fase de maturação da vegetação assim proposta, aspeto que deverá merecer a
respetiva retificação;

Esta situação foi rectificada e encontra-se no dossier do Projecto de Integração
Paisagística, como se poderá consultar na Planta 9 do PIP – Plano de Plantação de
Arvores e Revestimentos.

b2) apresenta uma indicação de legenda relativa a “Areão…”, que não tem
correspondência com qualquer marcação na área de trabalho, o que deverá ser
esclarecido;

A legenda relativa ao areão está correcta. O mesmo será utilizado nas caldeiras das
árvores localizadas na praça junto à entrada principal, e que se poderá consultar na
Planta 9 do PIP – Plano de Plantação de Árvores e Revestimentos.

c) – Os desenhos 10.1 e 10.2 têm as respectivas legendas desformatadas, pelo que
não é possível uma leitura exata de correspondência entre os “Arbustos” e a sua
representação gráfica, e as manchas e os “Tapizantes”, o que terá que ser
corrigido;

Esta situação foi rectificada e encontra-se no dossier do Projecto de Integração
Paisagística, como se poderá consultar nas Plantas 10.1 e 10.2 do PIP – Plano de
Plantação de Sub-árvores, Arbustos, Tapizantes e Sementeiras.

d) Não obstante o acima expresso, terá que ser preparado um dossier a aditar ao
EIA com o PIP devidamente conformado;

Foi preparado um dossier - Volume VI - Projecto de integração Paisagística - para
cumprir o solicitado.

2.6 – Em relação à Caracterização da Situação de Referencia – CSR (designada no
EIA como “Caracterização da Situação Actual”) do descritor, a análise baseia-se em
consulta bibliográfica, não denotando trabalho de campo na identificação das
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unidades de paisagem, em particular na que o projecto se insere, o que denota
informação, ao mesmo tempo, de carácter excessivamente abrangente, tendo em
conta a área do projecto, e com incidência reduzida;

Para dar resposta a esta solicitação, o ponto 4.8 do Capitulo IV do Relatório Síntese
(pagina 106), foi reformulado por completo, passando a ter a redacção e figuras
seguintes.

4.8 - Paisagem
Método
O presente estudo do descritor paisagem pretende identificar, prever e avaliar os
impactes ambientais do complexo a desenvolver e explorar, em relação a este
descritor, nos aspectos susceptíveis de virem a ser afectados, imediatamente ou a
prazo, durante as fases de desenvolvimento, de operação e manutenção do
empreendimento.

Para este descritor recorremos ao reconhecimento do local e análise das suas
características visuais bem como a um conjunto de bibliografia, como “Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental”, “As
Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima” o PDM de Ponte de Lima, que
abordam este tema e que permitem a sua caracterização à escala macro e micro.
São inúmeros os estudos publicados que definem unidades de paisagem para o país
e para o concelho.

Caracterização

A paisagem é um dos descritores que apresenta maiores impactes, pelo que terá
uma análise aprofundada. Pretende-se realizar a identificação e avaliação de
impactes na paisagem, resultantes da implantação do projeto de construção deste
parque de campismo, considerando-se os principais efeitos provocados sobre o
ambiente e apresentando-se ainda medidas de minimização dos impactes previstos.
Para realizar a avaliação de impactes sobre a paisagem, isto é, as alterações no
ambiente visual induzidas pela implantação do referido projeto, foi realizada
previamente a caracterização do ambiente afectado pelo projeto, a partir dos dados
e informações obtidas e do trabalho de campo.
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O estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem de
Portugal Continental”, recorreu à conjugação de dimensões que incluem identidade,
coerência de usos, riqueza biológica, raridade dos elementos e a sensação
provocada no observador, tendo chegado a um conjunto de unidades de paisagem.

A região onde se insere Ponte de Lima, integra o grupo de unidades de paisagem
denominada de Entre Douro e Minho, subdividida por sua vez em 12 unidades de
paisagem, caracterizadas por serem relativamente homogéneas, apresentando um
padrão específico que se repete no seu interior, diferenciando-as das outras
unidades envolventes. A área de intervenção, encontra-se enquadrada na unidade
de paisagem 3 – Vale do Lima em que o carácter da paisagem “reside
essencialmente na morfologia do vale; na profusão dos verdes e no apertado
mosaico agrícola; no povoamento disperso coexistindo com notáveis centros
urbanos; na presença constante e pujante da água, no numeroso, diversificado e
interessantíssimo património construído disseminado no vale;”. Este estudo destaca
a elevada identidade desta unidade de paisagem, como resultado de um notável
conteúdo histórico-cultural, com uma coerência de usos no seu interior, razoável, e
uma média riqueza biológica, devido sobretudo à presença de uma policultura não
muito agressiva em termos ambientais, áreas com pastagens e matos equilibradas
quanto às espécies e superfícies, com numerosas galerias ripícolas nas margens de
linhas de água satisfatoriamente conservadas, o que entre outras características é
considerada, no estudo, como tendo uma riqueza biológica média a alta.

No PDM em vigor no concelho de Ponte de Lima, um dos capítulos do relatório de
caracterização é dedicado à paisagem local. Aí pode-se ler que a partir do
cruzamento de várias variáveis (geomorfologia, clima, vegetação intervenção do
homem), foram delimitadas um conjunto de 7 unidades de paisagem, como bacias
visuais, localizando-se três delas a norte do rio Lima, correspondendo de um modo
geral às bacias hidrográficas dos seus principais afluentes, e quatro a sul, estando
seis do total na bacia do Lima e uma na do Neiva. Em relação à área de
intervenção, esta localiza-se na Unidade 2 e está dividida em duas subunidades A e
B, correspondendo à bacia hidrográfica do rio Labruja, tendo relação visual com a
subunidade 5A, que corresponde à vila de Ponte de Lima. “A Subunidade 2A é uma
paisagem de montanha na sua parte mais a montante, que se vai aplanando até
desaguar no rio Lima”, próximo da área de localização do projecto. “É por esta
unidade que a auto-estrada A3 [e A27] passa a norte do concelho, causando um
grande impacto visual, principalmente na passagem do colo dos vales dos rios Lima

EIA – Aditamento
Acqua Limia Camping - Parque de Campismo de Ponte de Lima

17

e Coura”. Refere ainda que é na Subunidade 5A “que se situa a vila de Ponte de
Lima, com a sua mancha urbana e com um monte com um bom domínio sobre a
paisagem, o monte de Santa Maria Madalena. Esta subunidade tem uma forte
relação com a subunidade de paisagem 2A, pelo que a valorização da vila de Ponte
de Lima, passa também pela valorização da unidade de paisagem que com ela está
relacionada”.

Numa outra publicação mais recente, nomeadamente “As Condições Naturais e o
Território de Ponte de Lima”, a paisagem local também foi agrupada em unidades
que resultaram da heterogeneidade espacial que o concelho alberga. Para a
delimitação das unidades de paisagem, foram tidos em consideração “os agregados
territoriais

formados

pela

matriz

da

paisagem

(ocupação

e

uso

do

solo,

fragmentação e diversidade da paisagem), assim como algumas das condições
físicas, intrínsecas ao território, que condicionam o seu desenvolvimento (solos
dominantes, hipsometria, geologia e disponibilidade de água).” Das quatro
unidades estruturantes delimitadas, designadamente as áreas de altitude, as áreas
de encosta, as áreas de vale aluvionar, e as áreas de início de encosta e espaços
urbanos, as duas últimas encontram-se representadas na área de intervenção.
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Figura 2 – Unidades de Paisagem em Ponte de Lima

Área de intervenção

Fonte: As Condições Naturais e o Território de Ponte de Lima (p.264)

As áreas de vale aluvionar são caracterizadas por declives suaves, sendo ainda, em
termos litológicas áreas de aluviões e depósitos de praias antigas, que conjugados
com o tipo de solo associado, apresentam boa aptidão agrícola. Apresentam ainda
como características um risco de cheia e uma saturação de água no solo, com
variabilidade ao longo do ano. São áreas culturalmente relacionadas com culturas
agrícolas anuais e com áreas urbanas contíguas.
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Na contiguidade desta unidade de paisagem, numa área de transição para a
paisagem de encosta, encontram-se as áreas de início de encosta e espaços
urbanos, caracterizados pelos seus declives pouco ou medianamente acidentados,
onde predominam os granitos e os xistos, favorecendo por estes motivos, uma
ocupação urbana afastada do risco de cheia do vale, mas próximas do sistema
agrícola e do sistema florestal a montante.

Nessa publicação, relativamente à área de intervenção, na sua metade oriental a
unidade de paisagem presente é o vale aluvionar, enquanto a metade ocidental é
caracterizada pela unidade paisagística de início de encosta e espaços urbanos,
situação visível na foto seguinte.

Foto 1 - Área de intervenção

Vale de aluvião – 1º plano;
Áreas de início de encosta e espaços urbanos – 2º plano
As condições naturais condicionaram e condicionam a distribuição dos factores
biológicos e antrópicos, levando a um processo de diferenciação espacial e temporal
do território, com reflexos na paisagem local. As duas figuras seguintes, permitem
enquadrar a área de intervenção, em termos hipsométricos e fisiográficos.
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Figura 3 - Hipsometria
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Figura 4 - Festos e Talvegues
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O trabalho de campo permitiu verificar que a área de intervenção, próxima dos rios
Labruja, rio Lima e da sua planície aluvial, marca ancora desta paisagem de matriz
tradicional/rural, com a sua quinta albergando a sua casa para habitação, com o
campo cultivado por um caseiro, coberto geralmente por milho associado a vinha
de bordadura, em que se observa nas proximidades uma faixa arborizada
coincidente com as margens das linhas de água e onde se observam, num plano
mais distante, as serras vizinhas mais ou menos cobertas por vegetação, seguiu (a
área de intervenção) a tendência do abandono dos campos agrícolas com
consequências ao nível da degradação da paisagem, passando a ser uma área de
incultos, com o abandono das suas edificações, vendo também um alterar da
paisagem circundante, sobretudo nas propriedades rurais vizinhas, com uma maior
urbanização das suas fronteiras a sul.

Estamos em presença de uma paisagem com características comuns da região
minhota, com área social e agrícola em mosaico, não consolidada em termos
urbanos, em situação de encosta de pequena pendente, numa área limítrofe à área
urbana consolidada, com uma estrutura rodoviária de características locais, com
variáveis larguras de via e com alguma profusão de elementos de tipologia diversa,
nomeadamente ao nível dos equipamentos de utilização colectiva e serviços.

O local insere-se numa unidade de paisagem de base aluvionar, com solos
profundos e férteis, que potenciou o desenvolvimento agrícola e a alteração da
paisagem para este fim.

Esta unidade de paisagem é caracterizada por ser um espaço de transição entre o
meio urbano e o rural que tem aqui harmonia, sobrepondo-se no campo visual,
apenas algumas formas arquitectónicas sem relação entre si, que vai ocupando este
espaço peri-urbano.

Este espaço, que agora se pretende ocupar com este equipamento encontra-se
numa fase de abandono da actividade agrícola, apenas com alguns pilares de pedra
e ferros de ramada que outrora foram suporte de videiras em latadas e algumas
árvores de bom porte, limítrofes à propriedade.
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Este espaço é um espaço murado, que não tem relação visual com o rio Lima para
circulação pedonal ou automóvel, dada a proliferação de muros de delimitação da
propriedade agrícola, que caracteriza este local.

A relação visual com o espaço envolvente é feita essencialmente com áreas de
morfologia elevada, já a grande distância, pelo que a arborização do espaço
minimiza a percepção visual que se possa ter sobre as infraestruturas e as
caravanas e tendas de campismo.

Figura 5 - Unidades de Paisagem
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Como visto, são vários os documentos publicados, que caracterizam a evolução
deste território, uns numa escala mais regional, outros numa mais local, variando a
perspectiva de acordo com os autores, mas tendo sempre o rio Lima como
elemento paisagístico central. A paisagem local apresenta um carácter dinâmico,
uma vez que no geral e neste caso em particular a paisagem tem vindo a evoluir,
apresentando um dinamismo próprio e constante, sendo sobretudo influenciada
pela acção do Homem.

2.7 – Por outro lado, a descrição da área de intervenção mostra que, não obstante
a área se localizar próximo do centro urbano, promove a transição entre o “…vale
aluvionar…” e o “inicio de encosta e espaços urbanos.”, pelo que deveria ter sido
apresentada cartografia sectorial de caracterização, de toda a área até onde a
influência do projecto se faça sentir, em termos de fisiografia (festos e talvegues),
hipsometria e, eventualmente, se forem peças que possam caracterizar o lugar e
respectiva envolvente, declives e orientações de encostas;

Para dar resposta a esta solicitação, o ponto 4.8 do Capitulo IV do Relatório Síntese
(página 106), foi reformulado por completo (ver resposta ao ponto anterior),
passando a incluir figuras referentes à fisiografia e hipsometria. Considerando-se no
entanto não se justificar incluir a carta de declives e a carta de orientação de
encostas devida às características da área de intervenção.

2.8 – Encontram-se ausentes da fase de caracterização qualquer analise visual, em
termos de bacia visual de dentro para fora e vice-versa, aspeto que se considera
fundamental em termos paisagísticos, face à proximidade a património classificado
e núcleo urbano de Ponte de Lima, assim como pela circunstancia de a área em
analise se localizar numa zona de baixa, para onde confluirão, expectavelmente,
grandes áreas de observação, e sobre as quais a própria área, per si, apresentará
significativa expansão visual. Este aspecto é igualmente fundamental ser
considerado no âmbito do PIP, uma vez que a solução a apresentar neste âmbito
terá que plasmar as opções que serão efectuadas com base, também, em
organização de vistas;
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Para dar resposta a esta solicitação, o ponto 4.8 do Capitulo IV do Relatório Síntese
(página 106), foi reformulado por completo (ver resposta ao ponto 2.6 deste
aditamento, onde consta essa reformulação).
2.9 – Os aspectos atrás mencionados terão que ser reflectidos quer na avaliação e
classificação de impactes, quer nas medidas de minimização propostas, o que não
acontece neste Relatório, já que a CSR não se encontra completa nem exaustiva.

Para dar resposta a esta solicitação, o ponto 5.8 do Capitulo V do Relatório Síntese
(página 179), foi reformulado por completo, sobretudo o que diz respeito às
medidas de minimização (página 182), passando a ter a redacção que se segue.

Capítulo V

5.8 - Paisagem
Os impactes sobre a paisagem foram avaliados dando destaque às acções que se
prevêem sejam mais impactantes sobre as características da paisagem local,
sobretudo pelo facto de se transformar uma área agrícola num espaço de
equipamentos, alterando a ocupação do solo presente.

Na

fase

de

obra,

as

acções

com

impactes

neste

descritor

encontram-se

circunscritas pelos muros (e tapumes a implementar) delimitadores da área e são
sobretudo temporárias (com duração prevista de obra em cerca de 12 meses),
como é o caso da presença física da obra, a instalação e utilização do estaleiro,
movimentos de terras e terraplanagens, movimentação de máquinas e pessoas,
pelo que o impacte é negativo, directo, de reduzida magnitude e duração
temporária e reversível, sendo por isso classificado de pouco significativo.

Outras acções como a demolição de edifícios existentes e a limpeza do terreno e
desmatação da área, permitirá libertar a paisagem local, uma vez que actualmente
muitas das árvores e edifícios existentes se encontram cobertos por silvas, o que
confere ao espaço um aspecto de degradação, sendo por isso um impacte positivo,
directo, de magnitude média, de duração temporária e reversível. O impacte é
assim pouco significativo.

O terreno no qual se vai implantar o projecto irá manter-se ao nível da topografia
com cotas semelhantes às actuais, com as necessárias regularizações de pormenor
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antes da sementeira do prado, mantendo a diferenciação entre a parte alta e a
parte mais baixa, o que aliado à manutenção do edifício principal (e mais visível)
existente no local (bem como os muros delimitadores), permitirá manter a
diferenciação entre a área de habitação dispersa envolvente e a área agrícola da
quinta, mantendo a identidade rural do local.

As principais acções com impactes negativos na fase de obra prendem-se com a
construção dos novos edifícios como é o caso dos bungalows, que se irão manter na
fase de exploração, alterando a estrutura visual da metade oeste da área de
intervenção, que apesar de já ser uma área com edificações, irá aumentar o seu
índice de ocupação, sendo por isso um impacte negativo na paisagem, directo, de
magnitude

elevada,

permanente

e

irreversível,

configurando

um

impacte

significativo.

A implantação de espaços verdes afigura-se à partida como um impacte negativo
sobre a paisagem, na medida em que a arborização prevista, sobretudo da área
mais oriental do parque de campismo, irá provocar mudanças na percepção da
paisagem, sobretudo junto da população residente com visibilidade para a área em
análise, e que se localiza sobretudo a oeste da área de intervenção. Assim, e tendo
em conta a alteração na percepção visual da população local, o impacte desta acção
é negativo, na medida que a paisagem sofrerá alterações na estrutura visual
existente, de ordem directa, magnitude elevada, de duração permanente mas
reversível. Atendendo à sensibilidade visual da área, o impacte é então classificado
de pouco significativo.

De referir que a natureza do impacte desta acção pode variar de negativo para
positivo, de acordo com a sensibilidade do observador, que é naturalmente
subjectiva e poderá valorizar a arborização do local, que apenas alterou a forma de
estrutura verde de bordadura para passar a ser de mancha.

Durante a fase de exploração do parque de campismo, algumas acções da fase de
obra mantêm os impactes identificados, nomeadamente a presença das novas
edificações e a implementação de espaços verdes. Mas a manutenção destas áreas,
sobretudo dos equipamentos e das áreas verdes, irão contribuir para uma
valorização da qualidade paisagística do local, sendo um impacte positivo, directo,
de

média

magnitude,

permanente

mas

reversível,

classificado

ainda

de

significativo.
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Directamente relacionados com estas duas acções, prevêem-se impactes derivados
da modificação da ocupação do solo, sobretudo na área a arborizar, onde irá ser
criada uma continuidade paisagística, uma vez que essa metade oriental, já se
encontra próxima de espaços florestais e de espaços verdes existentes e que já
deixaram também de ser áreas agrícolas. É exemplo disso o Parque do Arnado a
sudeste, o parque de estacionamento a este-sudeste e o carvalhal (de produção)
existente nas imediações nordeste da área de intervenção. Esta arborização do
local permitirá a potenciação da fauna, sobretudo da avifauna, beneficiando do
estabelecimento de um corredor ecológico que facilitará a circulação dos fluxos
biogenéticos, ou aumento da biodiversidade, a luta biológica pelo controlo dos
insectos pelas aves insectívoras. O patamar mais elevado do terreno, onde se
concentrarão os edifícios do parque de campismo, passará a estar junto à área
urbana existente (áreas habitacionais de acordo com o zonamento do PU de Ponte
de Lima) nas suas fronteiras a oeste, constituída sobretudo por moradias
unifamiliares, tornando-se um prolongamento desse solo urbano. Assim, os
impactes da alteração da ocupação do solo sobre a paisagem, uma vez que se irá
beneficiar uma área actualmente abandonada, beneficiando similarmente a área
envolvente, promovendo uma ligação com a ruralidade do local, e introduzindo
espécies vegetais autóctones, são positivos, de ordem indirecta, de magnitude
elevada, permanente mas reversível, em que no global, o impacte é significativo.

Medidas de Minimização
Algumas das medidas do projecto, visam desde logo atenuar os impactes na
paisagem local, valorizando paisagisticamente uma área que actualmente se
encontra numa fase de degradação pelo abandono da actividade agrícola.

Fase de Obra

- Como forma de minimizar os impactes visuais, dever-se-á instalar o estaleiro e
outras áreas de apoio à obra em locais adequados, numa zona limítrofe do terreno,
junto à entrada principal, de modo a minimizar a compactação do solo e a
destruição da sua estrutura e actividade biológica.

- Deverá fazer-se a remoção do coberto vegetal do solo, que deverá ocorrer
unicamente nas áreas indispensáveis à instalação das infraestruturas e no local do
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estaleiro, cujo material vegetal deverá ser compostado em pilhas de compostagem
e ser depois reutilizado como fertilizante nas covas das árvores e nos covachos dos
arbustos.

- Sempre que houver necessidade de alteração da morfologia do terreno e no local
do estaleiro, deve fazer-se a remoção da terra viva e a sua colocação em pargas de
altura inferior a 1 m de altura de formato trapezoidal, para utilização posterior nos
locais onde se fizer a instalação de material vegetal. Toda a terra vegetal que
constitui estas pargas deverá ser utilizada no local.

- Deverá adoptar-se as medidas de integração paisagística do projecto no global e
no edificado em particular, ao nível por exemplo dos materiais de construção e
outros, como preconizado no projecto de arquitectura paisagista.

- Recomenda-se que as espécies vegetais a introduzir deverão ser espécies com
bom porte, com a silhueta natural, bem formada, com bom torrão e sistema
radicular bem constituído, que facilite o rápido desenvolvimento e assuma
rapidamente a função de sombreamento e de regularização climática do espaço.

- Deverá proceder-se à recuperação das vias de acesso à obra, que apresentem
sinais de degradação, provocada pela circulação de pesados para a construção
deste parque de campismo.

Fase de exploração

- Deverá fazer-se o controlo da correcta execução das tarefas do Plano de
Manutenção do espaço verde, em termos das rotinas de limpeza de detritos, do
corte do prado, da rega do prado, que sempre que possível deverão deixar livres de
tendas os sectores de rega do espaço que não seja necessário utilizar, num
trabalho de recuperação permanente do prado, sujeito a situações de stress por
falta de água e de luz, acrescida de pisoteio.

- Sempre que se verifiquem no prado clareiras ou manchas acastanhadas, deverá
proceder-se à descompactação do local por escarificação ou outras formas de
arejamento do solo, pela adubação e rega.
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- Sempre que alguma árvore sofra algum dano estrutural que não seja recuperável,
deverá a mesma ser substituída por um outro exemplar da mesma espécie, com o
porte mais aproximado que se encontrar no mercado, conforme Plano de Plantação
do Projecto de Arquitectura Paisagista.

- Quando se verificar que os arbustos se encontram demasiado lenhosos, partidos
ou mau estado fitosanitário, os mesmos devem ser substituídos, por exemplares da
mesma espécie, conforme plano de plantação.

- As árvores não deverão ser alvo de poda regular, com a excepção da supressão
de ramos cruzados ou partidos, de rebentos do tronco e da remoção de ramos para
elevação de copa nas zonas de circulação e sempre que estes interfiram com as
tendas ou caravanas.

3 – Sócio-económica

Deverão ser apresentados, para efeito de conformidade do EIA, os seguintes
elementos:
3.1 – A caracterização da envolvente próxima do projecto deverá ser
complementada com a identificação dos núcleos populacionais nas proximidades (a
sua localização em relação ao projeto);

Para resposta a este ponto, segue uma descrição da envolvente próxima do
projecto, acompanhada por uma figura (Figura 6) que permite visualizar os núcleos
populacionais nas proximidades. Esta descrição substitui o primeiro parágrafo da
página 94 do Relatório Síntese, introduzindo também aí a figura referida
anteriormente.

O concelho de Ponte de Lima localiza-se na NUT III – Minho-Lima, na Região Norte
de Portugal, apresentando 43498 habitantes repartidos por 51 freguesias, que
totalizam uma área de 320,3 km2 (dados de 2011), o que corresponde a uma
densidade populacional de 135,8 hab/km2. Encontra-se delimitado a Norte pelo
concelho de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha a noroeste, Viana
do Castelo a oeste, a sul localiza-se Barcelos, a sudeste Vila Verde, enquanto a este
se localiza o município de Ponte da Barca e a nordeste Arcos de Valdevez. Numa
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das freguesias do concelho, Arcozelo, situada na margem direita do Rio Lima, a
Norte da Vila de Ponte de Lima, é onde incide a área afecta ao Parque de
Campismo. Esta área, localiza-se a uma distância de cerca de 230 metros da sede
de freguesia de Arcozelo – localizada no núcleo histórico e cultural denominado de
Além Ponte (direcção Sul), servindo a denominada “Ponte Velha” para acesso
pedonal à vila de Ponte de Lima (direcção SE), que por sua vez dista sensivelmente
740 metros da área de intervenção. A área afecta ao projecto dista ainda, cerca de
790 metros do núcleo comercial de Arcozelo, denominado de lugar de São Gonçalo
(direcção SO), que permite também o acesso (automóvel) à vila de Ponte de Lima
pela denominada ponte de Nossa Senhora da Guia (EN201).
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Figura 6 – Enquadramento da área de intervenção com os núcleos populacionais
nas proximidades

Fonte: CM Ponte de Lima - http://sig.cm-pontedelima.pt

3.2 – A previsão do número de postos de emprego a criar com a implementação do
projecto em apreço;

A previsão do número de postos de emprego a criar com a implementação do
Parque de Campismo, apresenta-se no Quadro 2.
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Durante a fase de obra, estima-se que sejam necessários, para os trabalhos de
construção das infraestruturas e edifícios, uma quantidade entre 20 a 30
trabalhadores (aumentando para valores próximos dos 70 trabalhadores em fases
de picos de trabalho), repartidos por técnicos superiores, manobradores, pedreiros,
serventes, etc., sendo uma mão-de-obra temporária e variável

Na fase de exploração do parque de campismo, o proponente prevê a criação de 28
postos de trabalho directos e permanentes, repartidos por serviços administrativos
e de manutenção que totalizam 18, para além dos serviços comerciais prestados
pelo restaurante/bar e loja de conveniência que contabilizam 10 novos postos de
trabalho.
Quadro 2 - Nº de postos de emprego a criar com o Parque de Campismo

Função
Técnico Superior - Gestão
Técnico Superior - Comunicação
Técnico Superior - Financeiro
Encarregado
Recepcionista
Porteiro
Segurança
Empregado de loja conveniência
Cozinheiro
Ajudante de Cozinha
Empregado de mesa e bar
Serviços de Limpeza
Total

Nº Postos de
Trabalho a criar
1
1
1
3
3
3
3
2
2
3
3
3
28

Fonte: CM Ponte de Lima

3.3 – Na página 178 do Relatório Síntese deverão ser especificadas as medidas de
minimização preconizadas para outros factores ambientais e sociais;

Como resposta a este ponto, apresenta-se de seguida quais as medidas de
minimização que foram preconizadas para outros factores ambientais e sociais e
que não foram especificadas para o ponto 5.7.5 – Acessibilidades e Mobilidade,
reformulando-se esse ponto e complementando-se essas mesmas medidas, no
texto que segue.

No que diz a este descritor (Sócio-economia - Acessibilidades e Mobilidade), podem
ser tomadas medidas que minimizem os impactes decorrentes da construção e
exploração do projecto proposto, as quais se apresentam de seguida.
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Fase de Obra

- Recorrer sempre que possível a mão-de-obra local, quer na fase de obra quer na
fase de exploração do parque de campismo, promovendo quando possível a
aquisição de bens e serviços locais;

- Implementação das medidas de minimização recomendadas para cada descritor
que tenha efeito na saúde publica local, como os referentes ao ruído, à emissão de
poeiras e resíduos, etc.;

- Implementação do Plano de Segurança e Saúde, e o Plano de Prevenção e Gestão
de Resíduos de Construção e Demolição, o Projecto de Segurança Contra Incêndios,
e outros;

- Caso o estaleiro venham a ficar situado próximo de zonas acústicas com ocupação
sensível, será conveniente a instalação de barreiras acústicas e/ou de envolventes
em equipamentos mais ruidosos, visando atenuar a propagação do ruído;

- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados evitando situações de
constrangimento com a mobilidade da população local;

- Deverão ser promovidas limpezas de rodados de veículos peados na fase de obra,
evitando a deposição de detritos nas vias de acesso à obra, reparando eventuais
danos provocados no piso dessas vias.

Fase de exploração

- Na fase de exploração deverá o Serviço Municipal de Protecção Civil ser informado
sobre a abertura ao público do Parque, de forma a proceder à sua inclusão no Plano
Municipal de Emergência;

- Recorrer a medidas de educação e sensibilização dos utentes do parque de
campismo, para favorecimento das deslocações pedonais e mobilidade clicável em
detrimento do automóvel nas deslocações à vila de Ponte de Lima, evitando o uso
desnecessário deste;

EIA – Aditamento
Acqua Limia Camping - Parque de Campismo de Ponte de Lima

34

- Implementar sistema de bike share permitindo que os campistas possam fazer
visita turística ao concelho num modo de transporte suave, evitando a constante
circulação de automóveis;

- Melhorar e/ou aumentar a rede de transportes públicos, fomentando a sua
utilização pelos campistas.

- Promoção junto dos utentes do parque de campismo para as actividades culturais
e desportivas, para a etnografia e património local, potenciando a sua divulgação e
usufruto;

3.4 – Caso se justifique, a análise dos impactes ambientais e a identificação das
medidas de minimização deverá ser ajustada à informação adicional.

Apesar de se aditar este conjunto de elementos, solicitados nos pontos anteriores,
estes foram tidos em conta no EIA – Relatório Síntese, nomeadamente na avaliação
de impactes e nas respectivas medidas de minimização, uma vez que estes
elementos faziam parte do conhecimento da equipa técnica, pelo que estas não
apresentam alterações.

4 - Resíduos

4.1 – Apresentação do plano de monitorização da gestão de resíduos;

O Capitulo VI do Relatório Síntese (pagina 213), foi reformulado na sua totalidade,
como forma de dar resposta ao solicitado neste ponto, passando a ter a redacção
que segue.

Neste capítulo são apresentados os planos de monitorização a implementar para
que se possa determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de
minimização implementadas, permitindo, caso se justifique, a adopção de outras
medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. As fases anteriores,
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foram determinantes para seleccionar quais os descritores ambientais que
apresentam uma maior necessidade de acompanhamento da sua evolução,
sobretudo durante a fase de obra do “Acqua Limia Camping”. Estes Planos de
Monitorização devem ser suficientemente flexíveis, de forma a adaptar a sua acção
em função de impactes não previstos, ou aqueles que apesar de previstos seguiram
uma direcção diferente. O conteúdo e a forma dos relatórios deverão cumprir o
Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.

A tipologia da ocupação prevista, com uma área reduzida e um uso compatível com
as condicionantes legais do local, resultaram num número reduzido de impactes
classificados como significativos, assim e devido às suas características, os
descritores a serem monitorizados são o Ambiente Sonoro, Resíduos e Património.

Para

este

ultimo

descritor,

deverá

ser

implementado

um

processo

de

acompanhamento arqueológico rigoroso e efectivo de todos os trabalhos de obra
que impliquem intervenção ao nível do solo e subsolo.

Ressalva-se que este acompanhamento deve ser efectuado essencialmente na fase
de limpeza das imediações do edifício, desmatação, durante os possíveis trabalhos
de demolição de estruturas interiores e rebocos. Este trabalho será realizado com o
intuito de registar todos os elementos de interesse patrimonial que possam surgir e
possam ajudar a caracterizar melhor esta infra-estrutura.

Em alternativa, dado a versatilidade deste tipo de projecto, poder-se-á efectuar
alterações ao projecto, com a finalidade de não afectar o património, ou algum
elemento arquitectónico para memória futura. A proposta de alteração, fica sujeita
a parecer técnico da equipa de arqueologia e aprovação do IGESPAR.IP, Dono de
Obra e empreiteiro.

Se durante a fase de obra se verificarem o surgimento de vestígios arqueológicos,
deve ser de imediato comunicado às entidades competentes, de forma a serem
tomadas as medidas de salvaguarda convenientes.

Em relação ao descritor Ambiente Acústico, o seu Plano de Monitorização,
apresenta os mesmos objectivos de informar sobre a situação existente e identificar
possíveis impactes de forma a poder corrigir medidas de minimização mais eficazes
no terreno.
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As medições acústicas presentes no EIA Parque de Campismo P. Lima –
Componente Ambiente Sonoro devem ser verificadas, na fase de exploração, um
ano após entrada em funcionamento do empreendimento, para eventual definição
de medidas correctivas se os limites legais forem ultrapassados. O período de
duração do referido Plano de Monitorização deve ser de 1 ano e a amostragem deve
ser realizada durante o pico máximo de utilização do parque de campismo.

As medições deste estudo devem ser verificadas por uma acção de monitorização
dos níveis sonoros na envolvente do empreendimento, junto dos receptores
sensíveis pelo menos nos pontos caracterizados no presente relatório.

Para a execução deste plano de monitorização do ambiente acústico deve seguir-se
a legislação aplicável em vigor.

Os resíduos produzidos durante o funcionamento do Parque de Campismo deverão
também ser objecto de monitorização. Esta monitorização tem como objectivo
obter informação sobre a evolução da produção de resíduos, permitindo identificar
as tendências para poder preveni-las ou implementar medidas de minimização.

A monitorização será possível através da existência de um arquivo das guias de
acompanhamento de resíduos onde deverá constar o original e a cópia triplicada
(preenchida e enviada pelo destinatário) de todos os resíduos a transportar para
fora dos limites do parque.

Deverá, ainda, ser elaborado um registo de resíduos periodicamente (trimestral), o
qual deverá ser também objecto de análise com carácter anual por parte da
Autoridade de AIA.

Nos registos de resíduos deverão constar:
•

A quantidade e tipo de resíduos recolhido, armazenado, transportado,
tratado e valorizado ou eliminado;

•

Os resíduos devem ser classificados quando ao código LER e perigosidade;

•

Identificação das condições de armazenamento;

•

Identificação do destino final.
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Os registos acima referidos serão alvo de análise e avaliação facultando as
informações necessárias à implementação de novas medidas de minimização,
promovendo sempre a redução de produção de resíduos e o seu correcto
encaminhamento.

Os resultados obtidos das monitorizações trimestrais deverão ser apresentados em
relatórios. No final do primeiro ano será elaborado um relatório final, que deverá
seguir a estrutura indicada no já referido Anexo V constante na Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril.

Desta forma, os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser
incluídos num relatório a apresentar à autoridade de AIA.

O Empreiteiro Geral deverá ainda garantir o correcto desempenho ambiental da
obra, através do total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e
ainda adoptando políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua
das actividades a realizar, implementando também as medidas de minimização
propostas no EIA.

Na prática, este desempenho traduz-se na adopção de boas práticas de gestão
ambiental.

4.2 – Identificação e avaliação dos impactes da fase desactivação, com a
consequente apresentação das necessárias medidas de minimização.

Neste ponto apresentam-se os elementos solicitados, referentes à fase de
desactivação do Projecto, passando a integrar o Relatório Síntese, no seguimento
da análise dos impactes e medidas de minimização do descritor Resíduos.

Na fase de desactivação4 do Parque de Campismo, perspectiva-se que as operações
de demolição e de retirada de equipamentos, poderão dar origem à produção de
resíduos os quais se não forem correctamente geridos levarão à produção de
impactes negativos, directos, temporários e reversíveis, de média magnitude, mas

4

Após Pedido de elementos adicionais para efeito de conformidades de AIA por parte da CCDRN –
datado de 13-04-2012, foi acrescentada, unicamente no descritor Resíduos, a fase de desactivação, com
a consequente apresentação das necessárias medidas de minimização.
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pouco significativos pelo facto do tipo de empreendimento em questão possuir
uma parte edificada pouco significativa face à totalidade da área em avaliação.

Medidas de Minimização
A adopção de medidas específicas para efectuar o tratamento e/ou valorização dos
resíduos produzidos na fase de desactivação poderá minimizar o impacte negativo
associado à sua produção.

Fase de desactivação

- Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na
fase de desactivação;

- Implementação no local de obra de uma área para o armazenamento adequado
dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior
valorização/eliminação em instalações licenciadas;

- O espaço anteriormente citado deverá ser devidamente assinalado, com cobertura
e piso impermeabilizados, dotado de sistemas de recolha e encaminhamento para
destino adequado de águas pluviais, de limpeza, de derramamentos e dotado de
decantadores e separadores de óleos e gorduras. Deverá ainda estar dividido em
duas zonas distintas: zona de resíduos não perigosos e zona de resíduos perigosos;

- Separar os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) com vista à sua posterior
reutilização e/ou reciclagem;

- A zona de resíduos perigosos deve estar equipada de bacia de retenção,
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais contaminem os solos e águas. A bacia de retenção deve estar
equipada com um separador de hidrocarbonetos.

- O funcionamento do estaleiro de depósito de materiais deverá ser rigoroso, de
forma a evitar derrames acidentais;

- No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas devem ser transportadas a
vazadouro licenciado;
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- A demolição deverá ser selectiva e criteriosa, separando à origem os diversos
componentes;

- Separação dos resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), da
corrente normal e destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das
fracções passíveis de serem recicladas para as indústrias recicladoras licenciadas
para o efeito;

- No caso de RCD que ocupem grande volume, por impossibilidade física de os
armazenar na obra, deverão ser rapidamente encaminhados para operadores de
resíduos devidamente licenciados que promovam a sua reciclagem;

- Após a conclusão dos trabalhos de demolição, todas as zonas de trabalho deverão
ser meticulosamente limpas;

5 – Recursos Hídricos

5.1 - Deverão apresentar uma planta à escala 1:500 com a implantação dos
bungalows, dos edifícios e dos locais de instalação das tendas e estacionamento
das caravanas, bem como do estacionamento dos veículos que os rebocam,
devendo incluir indicação da área inundável;

Em anexo (Anexo I) apresenta-se a planta à escala 1:500 – Plano Geral – onde se
verifica os limites da REN, que incluem o sistema Zonas Ameaçadas pelas Cheias.

5.2 – Deverão apresentar diversos perfis transversais, a escala adequada (ex:
1:500; 1:200) no sentido Nascente-Poente, indicando de forma inequívoca a
situação topográfica existente e a proposta e abrangendo alguns edifícios,
nomeadamente os de apoio e os bungalows.

O Anexo III – Cortes Longitudinais, à Escala 1:500, dá resposta a este ponto.

6 – Sistemas Ecológicos e Conservação da Natureza
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6.1 - Ao nível da apresentação da fundamentação e justificação da metodologia de
avaliação de impactes, considera-se que a zona de influência indirecta de 30
metros é insuficiente face à tipologia e dimensão do projecto, nomeadamente,
atendendo à carga associada (até 729 utentes). Como apontado no EIA, face à
proximidade dos rios Labruja e Lima, são expectáveis impactos indirectos sobre
aqueles (p.162). Como tal, importa identificar e avaliar os impactes,
designadamente, decorrentes do acréscimo de carga que gera o projecto sobre os
cursos de água citados e margens e zonas adjacentes respectivas, em particular, o
rio Lima atendendo ao explicitado seguidamente:
•

A Rede natura 2000 é uma rede ecológica de áreas com estatuto de
protecção, que tem por objectivo contribuir para assegurar a conservação
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, constantes das
Directivas Aves e Habitats, e assim salvaguardar os numerosos serviços
prestados pelos ecossistemas e assegurar que os sistemas naturais no
território da união Europeia permanecem em bom estado e resilientes;

•

A necessidade de manter num estado de conservação favorável os valores
naturais que estão na origem da designação dos Sítios de Importância
Comunitária e das Zonas de Protecção Especial conduz a que a gestão
territorial destas áreas, constitua uma matéria de grande relevância e
acuidade;

•

Os valores naturais que justificaram a classificação do Sítio de Importância
Comunitária do Rio Lima estão intimamente relacionados com o sistema
ribeirinho, nomeadamente, a ocorrência de seis espécies piscícolas
constantes do Anexo II do DL 140/99 – salmão (Salmo solar) – CR
(Criticamente em perigo), sável (Alosa alosa) – EN (Em perigo), savelha
(Alosa fallax) – VU (Vulnerável), lampreia-marinha (Petromyzon marinus) –
VU (Vulnerável), panjorca (Rutilus arcasii) – EN (Em perigo), e boga-comum
(Chondrostoma duriensis) – sendo que destas, cinco encontram-se
ameaçadas, conforme se pode constatar nos estatutos de conservação;

No que diz respeito a este ponto, importa reforçar que a área na qual se pretende a
implantação do projecto não se encontra inserida na Rede Natura 2000, mas que
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surge na sua continuidade, pretende-se ponderar os impactos indirectos que
incidam sobre a envolvente do Acqua Limia Camping.

Assim, e como inicialmente foi definida uma zona de influência indirecta de 30
metros, neste momento e em resultado das considerações feitas pelo ICNB,
propõe-se não se definir uma zona de influência indirecta de uma forma rígida,
retirando essa referencia do primeiro paragrafo da pagina 162 do Relatório Síntese,
bem como a figura 35, mas sim considerar a envolvente próxima do projecto como
alvo

de

análise

de

eventuais

impactes

ao

nível

das

margens

e

leitos,

nomeadamente do rio Labruja e rio Lima.

Ora, em função da tipologia e dimensão (parque de campismo até 729 utentes) do
projecto torna-se importante neste ponto referir que o objectivo do Parque de
Campismo é criar uma alternativa de alojamento turistico na Vila de Ponte de Lima,
colmatando uma lacuna neste segmento especifico, e dar resposta a uma
necessidade de diversificação de oferta que apoie, deste modo, o desenvolvimento
de actividades culturais

existentes no concelho, nomeadamente as que se

localizam na Expolima, tais como a Feira do Cavalo, a Feira de Caça e Pesca, para
além do Festival Internacional de Jardins, ou as Feiras Novas, bem como os
peregrinos que percorrem o Caminho de Santiago, e que representam um
acréscimo significativo no número de visitantes e turistas.

Assim, é de salientar que o objectivo de criação do Parque de Campismo não se
enquadra numa estratégia de incentivo de actividades lúdicas directamente
relacionadas com a margens do Rio Labruja ou Rio Lima, mas sim direccionar-se a
um público-alvo que procura um turismo de cariz cultural, e a sua articulação com
os outros players turísticos já existentes dando continuidade à valorização
integrada de toda a componente ambiental e paisagística que envolve as margens
do rio Lima, preservando os seus valores naturais mais importantes, uma vez que
estes também são factores de atracção de visitantes.

Portanto julga-se que a dimensão do parque de campismo não contribuirá de uma
forma significativa para atingir a carga máxima de utilização do espaço ribeirinho, e
a sua consequente degradação, na medida em que os utentes terão na proximidade
do Parque de Campismo outro tipo de espaços de atracção, tais como núcleo
histórico do lugar de Além Ponte, o Parque do Arnado, a Ecovia, a área onde se
realiza o Festival Internacional dos Jardins, e se localiza o Clube Náutico, para além
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da própria Vila de Ponte de Lima, entre outros, pelo que a procura do espaço
ribeirinho, por se tratar de um espaço aprazível principalmente na época de
Primavera/Verão, acontecerá de uma forma natural em função da contiguidade do
Acqua Limia Camping com as margens de ambos os cursos de água referidos.

É, de igual forma, objectivo deste Parque de Campismo promover usos múltiplos do
espaço público sem contudo colocar em causa a conservação dos habitats naturais
e da fauna e flora existentes na envolvente.

Convém salientar também que actualmente a prática de campismo/caravanismo
ilegal, representa em larga medida uma grande fonte de impactes ambientais sob
este tipo de espaços naturais, pelo que se considera que a implantação do Parque
de Campismo com as infra-estruturas adequadas, tem como reflexo o ordenamento
desta prática e deste modo, disciplinar os comportamentos, e inerentemente
impedir a ocorrência de condutas menos próprias, tais como, a deposição de
resíduos ou descargas ilegais de efluentes das caravanas.

Reconhece-se, contudo, o facto de que em Ponte de Lima a procura das margens
do Lima ser uma realidade, interessando pois promover uma identificação por parte
dos residentes e visitantes com os espaços naturais existentes, e promover
inclusivamente novos níveis de exigência, uma vez que a presença das pessoas,
desde que regrada, permite adequar uma fiscalização preventiva e a salvaguarda
dos sistemas naturais, e consequentemente a manutenção e salvaguarda dos
ecossistemas em presença.

Em suma, considera-se que o acréscimo de pessoas que o Parque de Campismo
poderá promover naquele local, e seus efeitos ambientais consequentes da
presença de pessoas nas margens do Lima, significará um impacto ambiental
reduzido, não concorrendo para a degradação dos sistemas naturais que aí
existem, nem atentar contra os valores naturais que justificaram a classificação do
Sítio de Importância Comunitária do Rio Lima, como é o caso das seis espécies
piscicolas constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. Desta
forma, e mesmo eliminando a referencia ao buffer de 30 metros da área de
influencia indirecta, mantem-se a avaliação de impactes já apresentada no
Relatorio Sintese (pagina 168), nomeadamnete o seguinte paragrafo:
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“Chegando à fase de exploração do parque de campismo, as acções inerentes ao
funcionamento do parque de campismo como a presença de utentes e funcionários
e a movimentação destes entre o parque de campismo e a envolvente, com a
atracção de utilizadores dessas áreas, poderão levar ao aumento dos níveis de
perturbação futura da fauna e flora não só da área de exploração propriamente
dita, mas também da área circundantes sobretudo nas margens dos rios Labruja e
Lima, que já de si se constituem como factor de atracção turística e de lazer. Assim
é previsível um impacte negativo, directo (e indirecto), magnitude reduzida,
periódico

e

reversível

se

minimizado,

concluindo-se

assim

como

pouco

significativo.”

6.2 - Ao nível da identificação e avaliação de impactes cumulativos, assinala-se que
os impactes cumulativos sobre os Recursos Biológicos não se encontram
fundamentados e carecem de revisão concomitante com o referido na alínea a)
(aqui 6.1), atendendo às crescentes pressões sobre o rio Lima, em torno de Ponte
de Lima e Arcozelo, geradas pelos usos e atividades promovidas nas suas margens,
ínsuas e leito;

O Ponto 5.14 do Relatório Síntese – Impactes Cumulativos (pagina 211), foi
reformulado na sua totalidade, como forma de dar resposta ao solicitado neste
ponto, passando a ter a redacção seguinte:

5.14 - Impactes Cumulativos
Neste ponto faz-se a análise da existência de outros projectos, previstos na área
próxima do projecto em análise e que podem originar impactes cumulativos.

O projecto “Acqua Limia Camping”, encontra-se inserido na estratégia definida pela
autarquia que visa a requalificação das margens do Rio Lima, relacionando-se com
outros projectos inseridos nesse mesmo âmbito.

Em relação aos descritores Clima, Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Solo e Usos do Solo, Recursos Hídricos, Património Arquitectónico e Arqueológico,
Qualidade do Ar, Ambiente Acústico, Resíduos e Gestão da Água, não se considera
a existência de impactes cumulativos que mereçam a análise.
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No que se refere e à Paisagem (mas também aos Recursos Biológicos), a
requalificação em curso, nas margens do rio Lima, irá potenciar a qualidade
ambiental e paisagística da área afectada, com um grande impacte ao nível da
definição/manutenção de corredores ecológicos, com evidentes benefícios para a
fauna e flora, sobretudo com a recuperação da vegetação ribeirinha, ao mesmo
tempo que promove um melhor enquadramento paisagístico do local, com impactes
na bacia visual, a partir da vila de Ponte de Lima, local de maior concentração de
potenciais observadores.

No que respeita aos Recursos Biológicos, faz-se uma ponderação conjuntamente
com as actividades/equipamentos existentes, em especial, no que se refere à
afluência de pessoas à Ecovia, às actividades desenvolvidas pelo Clube Náutico,
nomeadamente as que envolvem o aluguer de 30 canoas turísticas ai existentes, e
a afluência de visitantes e turistas que as actividades culturais e de recreio e lazer,
tais

como,

a

Feira

do

Cavalo,

o

Festival

Internacional

de

Jardins,

mas

principalmente as Feiras Novas.

Como impactes negativos sobre os Recursos Biológicos, pode-se mencionar um
acréscimo de pessoas a percorrer essas ecovias localizadas nas margens do rio
Lima, e também uma maior utilização das canoas turísticas disponíveis no rio lima,
e de uma forma geral uma maior utilização das margens do rio (estadia, pesca,
banhos, etc).

Não obstante, considera-se que a existencia do Parque de Campismo e respectivos
utentes, leva a impactes cumulativos positivos sobre os Recursos Biológicos, tais
como, o facto de permitir terminar com o campismo/caravanismo abusivo nas
margens do rio Lima, diminuir a deposição de resíduos sólidos nas margens do
mesmo, eliminar as descargas ilegais de efluentes líquidos das caravanas nessas
margens, para além de que o aumento de pessoas a circular/utilizar as margens do
rio tem um efeito dissuasor e permite um controle das eventuais acções
prejudiciais, levendo tambem a uma maior rentabilização dos equipamentos e infraestruturas existentes.

Em relação à Socio-Economia, e pelo que foi referido anteriormente, concorre
cumulativamente para uma melhor qualidade de vida para a população local,
sobretudo ao nível da saúde dos habitantes e dos visitantes, com repercussões ao
nível da atracção quer de novos residentes quer de turistas, que poderão participar
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nas actividades culturais e desportivas locais, bem como divulgar o vasto
património, desde o natural, etnográfico, arqueológico e arquitectónico do concelho.
As repercussões na socioeconomia são ainda cumulativas, no que diz respeito ao
alojamento turístico disponível no concelho, aumentando a sua oferta. Este
aumento do afluxo turístico ao concelho pode, por outro lado, implicar um aumento
da pressão antrópica sobre o meio. Ao nível do emprego, perspectiva-se um
impacte cumulativo positivo, quer pelos postos de trabalho criados directamente
pelo parque, quer os indirectos, sobretudo os relacionados com o apoio ao turismo,
como sejam actividades de animação turística e desportivas, entre outras.

Relativamente ao Ordenamento do Território, os impactes cumulativos a assinalar
referem-se à definição e concretização dos objectivos previstos no PU da Vila e que
dizem respeito à implantação de mais um “Equipamento de Utilização Colectiva”
que permite aos visitantes escolher entre as ofertas de alojamento existentes, mais
uma tipologia de alojamento e desta forma contribuir para a concretização do PU.

Assim, a implementação de todos os equipamentos previstos para a “Valorização
das Margens do Lima” vai gerando efectivamente, impactes cumulativos positivos
que contribuem para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população
residente e da população presente.

Fazendo uma análise global dos impactes cumulativos que o Parque de Campismo
Acqua Limia Camping poderá representar, estes consideram-se relevantes, pois,
para além das razões supra apresentadas, entende-se que a criação do dito parque
vem dar resposta à evidente necessidade de equipamentos desta tipologia, e como
tal contribui para ordenar os usos das margens, e complementar as actividades aí
desenvolvidas.

A título de conclusão, refere-se que o Parque de Campismo encontra-se incluído no
Programa de Reabilitação Urbana uma vez que integra a “área” de reabilitação
urbana de Ponte de Lima, particularmente como unidade estratégica de valorização
das margens do Rio Lima, pelo que está em consonância com os objectivos
estratégicos de desenvolvimento definidos para Ponte de Lima.
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6.3 - Ao nível da apresentação de medidas de minimização e/ou de compensação
face aos impactes ambientais relevantes, assinala-se a necessidade de rever este
tópico concomitantemente com o referido na alínea a) (neste caso no Ponto 6.1);

Dando resposta aos elementos supra solicitados e uma vez considerados os
impactes indirectos na área envolvente do Acqua Limia Camping, assim como das
diversas actividades que aí ocorrem, consideram-se ser necessário adicionar um
conjunto de medidas de minimização na fase de exploração (Página 171 do
Relatório Síntese), passando a ter a seguinte redacção:

Fase de exploração

-

Deverá

ser

minimizada

a

aplicação

de

fertilizantes,

e

outros

produtos

fitossanitários, ao estritamente necessário à manutenção dos espaços verdes, algo
que será alcançado através da escolha de espécies naturalmente adaptadas ao local
e que requeiram um input mínimo de nutrientes, aplicando exclusivamente as
quantidades necessárias para o seu correcto desenvolvimento;

- Programar a limpeza de vegetação, na zona de implementação do projecto, fora
do período de reprodução das espécies faunísticas, aconselhando-se o período de
Setembro a Fevereiro para tal efeito, o que será concordante com os períodos de
menor actividade do parque;

- Restringir o movimento de veículos motorizados às áreas para tal definidas;

- Efectuar campanhas de sensibilização junto dos utentes do parque de campismo,
no sentido de informar sobre a importância dos habitats naturais e semi-naturais
presentes sobretudo na sua envolvente;

- Propor limites à velocidade de circulação automóvel, nas vias onde se permite
essa circulação, diminuindo a probabilidade de atropelamento, sobretudo dos
répteis.

- Implementação de sinalização pedagógica, sobre a existência de área classificada
assim como das espécies presentes.
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- Efectuar campanhas de sensibilização junto dos utentes do parque de campismo,
no sentido de informar sobre a importância dos habitats naturais e semi-naturais
presentes na área, e na sua envolvente.
- A título de sugestão propõe-se à Câmara local o fecho do acesso não regularizado
(a noroeste) do parque de estacionamento existente nas imediações da área de
intervenção e junto à margem esquerda do rio lima, condicionando o seu acesso,
que passará a ser efectuado apenas pela entrada regularizada, impedindo desta
forma a criação de mais pontos de acesso de veículos à área mais próxima do Rio
Lima.
- Propõe-se também a colocação de sinalética proibindo o estacionamento de
caravanas em locais não apropriados e que não possuam estruturas que permitam,
em condições de higiene, a descarga de efluentes líquidos das caravanas.
- Ao longo da Ecovia existente nas margens do rio Lima, poder-se-á colocar
sinalética informativa sobre a importância de preservação dos espaços naturais,
apelando a colocação de resíduos em local próprio para o efeito.
- Propõe-se também que no futuro seja realizado um estudo que avalie a
capacidade de carga de todo o espaço ribeirinho na área mais próxima da Vila de
Ponte

de

Lima,

entendendo-se

este

estudo

ser

importante

para

efeitos

prospectivos, pois vai quantificar e pautar o desenvolvimento de futuros projectos
para a mesma área, e salvaguardar a ponderação de valores ambientais e sociais
no desenvolvimento do Concelho de Ponte de Lima.

6.4 – Clarificação da designação da entidade que elabora o EIA uma vez que no
RNT é indicado como sendo “Leiras do Carvalhal, Lda.” e no Relatório de Síntese é
“Vastus, Lda.”.

A entidade adjudicatária é a empresa “Leiras do Carvalhal, Lda.”, contudo como as
duas empresas pertencem ao mesmo grupo e dois dos seus técnicos (da “Vastus,
Lda.”) integram a equipa do EIA, por lapso ocorreu esse erro.
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6.5 – Inclusão do projecto de arquitectura paisagística que suporta fundamentação,
nomeadamente, ao nível da avaliação dos impactes;

Foi preparado um dossier – Volume VI - Projecto de Integração Paisagística - para
cumprir o solicitado.
6.6 – Inclusão do estrato do Plano de Urbanização com a localização proposta para
o parque de campismo naquele instrumento de gestão territorial e com o local
agora seleccionado, ao nível da fundamentação da selecção da(s) alternativa(s)
avaliada(s) no EIA ou da ausência de alternativas, quer no relatório síntese, quer
no resumo não técnico.

A figura seguinte (e a legenda correspondente), corresponde a um extracto da
Planta de Condicionantes do PU de Ponte de Lima, onde se assinalou com a letra A
a localização prevista do Parque de Campismo nesse Instrumento de Gestão
Territorial, e com a letra B a localização agora definida.
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Figura 7 - Extracto da Planta de Condicionantes do PU de P. Lima (e respectiva
legenda)

B

A

A – Localização prevista para o P. Campismo
B – Localização do Projecto do P Campismo

Fonte: CM Ponte de Lima (alterado)
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Fonte: CM Ponte de Lima
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7 – Resumo Não Técnico (RNT)

7.1 – Deve ser corrigida, na capa, a designação do projecto;

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade sendo entregue em separado.

7.2 – A cartografia utilizada, deve ser referenciada, e incluir elementos
estruturantes, estradas, linhas de água, povoações, e elementos complementares,
escala gráfica e orientação;

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade sendo entregue em separado.

7.3 – A cartografia, as imagens fotográficas ou os esquemas gráficos devem ser
apresentados próximos do texto respectivo e referenciados no texto.

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade sendo entregue em separado.

7.4 – O novo RNT deverá ainda reflectir toda a informação adicional, e ser
apresentado em suporte papel e suporte informático, com data actualizada, de
acordo com o disposto no Despacho nº 11874/2001 (Diário da Republica – II, nº
130 – 5 de Junho) em que, de acordo com ponto I, os ficheiros das peças escritas e
desenhadas que o proponente é obrigado a entregar devem ser em .pdf (portable
document format), num único documento, respeitando a estrutura do RNT
apresentado em suporte papel.

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade sendo entregue em separado.
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4 - OUTRAS ALTERAÇÕES
Na sequência do “Pedido de elementos adicionais para efeito de conformidades de
AIA” solicitado pela CCDRN em ofício, e das respectivas respostas que este
Aditamento vem apresentar, procedeu-se, como consequência, a outras alterações
no Relatório Síntese e que de seguida se identificam.

Na equipa técnica foi introduzida um novo elemento, para dar resposta aos
elementos solicitados para o descritor paisagem, passando a ser constituída da
forma que a seguir se apresenta:

Quadro 3 - Equipa Técnica

Técnico
Pascal Pereira
Manuel Sousa
Adriano Borges
Joana Duarte
(Colmus, Lda)
José Manuel
Barranha
(ENARPUR)
Helena
Ferreira
INNOV
Marta
Lda
Macedo
Carla
Santos

Função
Coordenação, Análise
Biofísica, Sócio-Economia
Paisagem
Análise de Projecto

Formação
Geografia
Arquitectura Paisagista
Arquitectura
Química

Ambiente Sonoro
Engenharia Electrotécnica
Qualidade do Ar

Engenharia Química

Resíduos

Engenharia do Ambiente

Gestão da Água

Ciência e Tecnologias de
Ambiente
Engenharia Ambiental e dos
Recursos Naturais
Mestre em Ordenamento do
Território e Planeamento
Ambiental
Arqueologia

Inês Costa

Sistemas Biológicos e
Recursos Hídricos

Isabel Matias

Ordenamento do Território

António Dinis

Património Arqueológico

As matrizes síntese dos impactes ambientais provocados pelas acções da fase de
obra, sofreram alterações ligeiras no que diz respeito ao descritor Paisagem, pelo
que se substitui a Matriz A da página 209 do Relatório Síntese, pela matriz
seguinte.
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Socio-Economia (Saúde Pública)

Socio-Economia (Acessibilidades e
Mobilidade)

Paisagem

Ordenamento do Território

.

+

.

.

+

.

.

.

+

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

+

.

.

.

+

.

.

.

.

+

.

.

+

.

+

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

+

.

.

.

++

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

d- Pavimentação de superfícies

.

e- Ruído e vibrações

.

.

a- Instalação e utilização do estaleiro

.

.

b- Movimentos de terras e terraplanagens gerais

.

c- Abertura e pavimentação de acessos rodoviários e pedonais

.

d- Demolição de edifícios existentes

.

e- Abertura de caboucos, valas

.

f- Instalação de redes de infra-estruturas

.

.

i- Construção de edifícios, alvéolos e muros

.

.

RENOVAÇÃO DE
RECURSOS

a- Implantação de espaços verdes

+

++

++

++

++

b- Reutlilização de materiais

.

.

++

.

.

MUDANÇAS NO
TRÁFEGO

a- Transporte Automóvel (passageiros e mercadorias)

.

.

b- Movimentação de máquinas e pessoas em obra (Pisoteio)

.

.

.

a- Descarga de efluentes líquidos

.

.

.

m- Emissões atmosféricas

.

.

.

a- Derrames e fugas

.

.

.

b- Criação de postos de trabalho temporários

.

.

.

OBRA

TRANSFORMAÇÃO
DO USO E
CONSTRUÇÃO

TRATAMENTO E
LOCALIZAÇÃO DE
RESÍDUOS
ACIDENTES
OUTRAS
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.
.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

Gestão da água

.

Resíduos

.

c- Presença física da obra

Qualidade do Ar

a- Limpeza do terreno e desmatação da área
MODIFICAÇÕES DE
REGIME

Ambiente Sonoro

Socio-Economia (Aspectos Sócio-culturais)

ACÇÕES DO PROJECTO

Socio-Economia (Estrutura Económica)

FASE

Socio-Economia (Demografia e Povoamento)

Matriz A – Síntese dos Impactes – Fase de Obra

Património Arquitectónico e Arqueológico

Clima

Muito Significativo

Recursos Biológicos: Fauna, Flora e Habitats

Significativo

Negativo

Recursos Hídricos

+
++
+++

Solos e Capacidade de Uso do Solo

Positivo

Pouco Significativo

Geologia, Geomorfologia e R. Minerais

Legenda:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Como consequência das alterações introduzidas, procedeu-se também a uma revisão
das conclusões, presentes na página 216 do Relatório Síntese, passando a ter a
seguinte redacção:
Capítulo VIII
8 - Conclusões

Este capítulo do Relatório Síntese do EIA incide sobre as principais conclusões,
evidenciando as questões mais relevantes e as mais controversas que resultaram do
processo de avaliação da implementação do projecto em causa.

O Acqua Limia Camping, vem concretizar o PU da vila de Ponte de Lima, seguindo as
condicionantes e zonamento aí previstos.

Conforme referido ao longo do Relatório, a AIA deste Projecto, foi despoletada pelo
facto, de este estar previsto para uma localização abrangida pela Zona Especial de
Protecção (ZEP) do Monumento Nacional - Ponte Medieval e Ponte Romana sobre o rio
Lima instituída pela Portaria n.º 721/77, DR, I Série, n.º 269, de 21-11-1977.

De acordo com artigo 1º, ponto 3, do Decreto-Lei 197/2005 de 8 de Novembro, estão
sujeitos a AIA os projectos enunciados no Anexo II do referido, nomeadamente os
parques de campismo localizados em áreas sensíveis, com limiares maiores ou iguais
a 200 utentes ou maior ou igual a 0.60 ha.

Após a análise dos descritores ambientais analisados no EIA do Acqua Limia Camping,
previsto para o lugar do Antepaço, na freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de
Lima, conclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos sobre a
generalidade dos descritores ambientais, com a implementação do projecto.

Aliás, constata-se que foram respeitados e adequadas as opções de projecto, às
características e aptidões do local, nomeadamente a conformidade com os sistemas
presentes da REN e da RAN, evitando ocupação e impermeabilização dessas áreas,
adaptando

também

o

projecto

à

orografia

do

local,

respeitando

ainda

as

características construtivas típicas da paisagem local, nomeadamente na utilização
dos materiais, mas também na escolha das espécies arbustivas e arbóreas a
implementar no Parque.
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A “Alternativa Zero”, apesar de beneficiar ou manter a situação actual de alguns
descritores, como sejam a possibilidade da sucessão natural originar benefícios para a
biodiversidade entre outros serviços de ecossistemas, apresenta também alguns
impactes negativos, nomeadamente a degradação dos elementos patrimoniais locais,
o aumento do risco de incêndio, sobretudo na área edificada, entre outras situações
negativas, como resultado do abandono que a área foi votada, com consequências
também na paisagem da área de intervenção. Com a não concretização do projecto,
manter-se-á a situação espectável no que diz respeito à ocupação do solo, até à
concretização de outro projecto enquadrado pela mesma categoria definida em PU,
mantendo-se ainda o deficit de alojamento turístico que o concelho apresenta,
impossibilitando a captação de turistas que procuram esta tipologia de equipamentos.

No global, com a implementação do projecto, é na fase de construção do parque de
campismo, que se identificou um maior conjunto de impactes negativos, devendo no
entanto salientar-se que grande parte destes impactes são pouco significativos, sendo
muitos deles impactes temporários, por serem coincidentes com a fase de obra.

Assim, no que se refere aos factores ambientais e sociais mais afectados pelo projecto
do parque de campismo são, na fase de obra, a “estrutura económica” com impactes
positivos importantes, sobretudo pela dinâmica económica que promete criar,
surgindo com mais impactes negativos o “ambiente sonoro”, como resultado do ruído
gerado pelas acções inerentes à construção do Parque de Campismo.

Na fase de exploração o factor ambiental “Paisagem” têm impactes positivos
consideráveis, uma vez que irá permitir uma recuperação paisagística da área de
intervenção, integrando-as numa área mais vasta, sendo os recursos naturais
(hídricos e biológicos), os factores que apresentam impactes negativos com uma
ligeira preponderância em relação a outros, como resultado sobretudo do aumento da
presença de pessoas na área, derivado à alteração do uso do solo, que o parque de
campismo acarreta.

As acções que concorrem para esses resultados são, na fase de obra, os “movimentos
de terras e terraplanagens” com mais impactes negativos, sobretudo devida à
eventual compactação dos solos, com alterações na suas características produtivas e
de infiltração, e a “implantação de espaços verdes”, declaradamente com impactes
positivos, uma vez que apresenta relações com grande parte dos factores ambientais.
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Na fase de exploração as acções mais determinantes para os impactes gerados são as
“modificações da ocupação do solo” com aspectos positivos, sobretudo ao nível da
socioeconomia, paisagem e recursos hídricos, para além do ordenamento do território,
prometendo ainda ordenar a ocupação abusiva das margens do Lima, no que se refere
ao campismo (e caravanismo) desordenado que actualmente se verifica no areal,
sobretudo desde Maio até às Feiras Novas em Setembro, destacando-se as
“movimentações de pessoas/circulação entre o parque de campismo e a envolvente”
como aspectos negativos, pelos já referidos efeitos de compactação do solo, e pelo
eventual

aumento de carga

sobre as margens do rio Lima, localizado nas

proximidades.

No global (fase de obra e fase de exploração), os principais impactes positivos
ocorrem ao nível socioeconómico, essencialmente pela criação de postos de trabalho
directos e indirectos em ambas as fases, dinamizando as actividades económicas
como resultado da atracção de utentes para o parque de campismo com repercussões
na socioeconomia à escala local, e criando uma alternativa, escassa ao nível da oferta,
ao alojamento turístico oferecida pelo concelho. Os principais impactes negativos, são
os que intervêm nos recursos naturais, pelo que, de forma a atenuar os impactes
negativos, e potenciar os positivos, o EIA apresentam um conjunto de medidas que
visa esse fim, permitindo um saldo global positivo, com a implementação do Parque
de Campismo de Ponte de Lima.

Assim, considera-se que o projecto proposto insere-se numa estratégia de controlo
adaptativo, que face às alterações propostas no uso do solo, parece ser apropriada,
criando riqueza sem atentar contra a natureza e a identidade da sociedade local,
evitando a degradação da paisagem, concluindo-se da sua viabilidade ambiental.
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