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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe foi remetido pela Câmara Municipal de Ponte de Lima
(CMPL) para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se
constitui como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de acordo com o Decreto-Lei nº
69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro.
O projeto tem enquadramento na alínea d) do nº 12 do Anexo II da legislação mencionada, uma vez que
a área a ocupar pelo parque de campismo tem uma área superior a 3ha. Simultaneamente, o projeto
coincide com área incluída em Zona de Especial Proteção (ZEP) do Monumento Nacional “Ponte sobre
o rio Lima”, M.N., Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910, DR (I Série), nº 269, de 21-11-1977,
Portaria nº 721/77, pelo que se enquadra no ponto iii) da alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de maio, com as alterações e republicação produzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8
de novembro, estando assim enquadrado nos limiares das “áreas sensíveis” do anexo II da legislação
mencionada. Para estes casos, os limiares de sujeição dos projetos a procedimento prévio de AIA
cifram-se em ≥200 utentes ou ≥0,60ha. No caso em apreço, ambos os limiares são ultrapassados.
O proponente é a Câmara Municipal de Ponte de Lima.
A equipa de EIA é coordenada pela empresa “Leiras do Carvalhal, Lda”.
Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
- INAG, caso se verifique o disposto na alínea b),
- DRCN, caso se verifique o disposto na alínea d),
- ICNB, caso se verifique o disposto na alínea c),
- ARHN, caso se verifique o disposto na alínea b), e ao abrigo do Regulamento das
Comissões de Avaliação,
- IGESPAR, caso se verifique o disposto na alínea d), e
- DREN, ao abrigo do regulamento das CA’s e nos termos da alínea f).
A CMPL não foi convocada para integrar a CA, ainda que seja a Entidade Licenciadora (EL), uma vez que
é em simultâneo o proponente do projeto.
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O INAG nada informou quanto à sua representação na CA.
O IGESPAR, I.P. encontra-se representado na CA pelo Sr. Dr. Pedro Faria, da Extensão de Entre Douro
e Minho.
A DRCN encontra-se representada na CA pelas Sra. Dra. Anabela Lebre e Sra. Arqt. Carla Ribatua.
Embora a área em causa não se localize em área sensível de acordo com o conceito definido nos pontos
i) e ii) da alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações e
republicação produzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, encontra-se
territorialmente muito próxima do Sítio de Interesse Comunitário PTCON0020 da Rede Natura 2000.
Por tal, a Autoridade de AIA (AAIA) entendeu solicitar ao ICNB a nomeação de um técnico para
integrar esta CA, tendo sido designado o Sr. Arqt. Pais. Miguel Portugal. No entanto, o projeto coincide
com área incluída em Zona de Especial Proteção (ZEP) do Monumento Nacional “Ponte sobre o rio
Lima”.
A ARHN encontra-se representada na CA pela Sra. Eng.ª Maria João Magalhães.
A CCDR-N está representada na CA, para além da Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral
(responsável pela avaliação do descritor Paisagem), que preside à Comissão, pelos Sra. Dra. Rita Ramos
(descritor socio-economia), Sra. Dra. Maria João Barata (responsável pelos descritores Geologia,
Geomorfologia, Recursos Minerais, Sismicidade e Vibrações), Sra. Eng.ª Teresa Gradim (Qualidade do
Ar), Sr. Eng. Luís Santos (Resíduos), Sr. Eng. Miguel Catarino (Ruído), e Sr. Arqt. Alexandre Basto
(Ordenamento do Território e Uso do Solo), da ESR de Braga.
A Consulta Pública esteve a cargo da Sra. Dra. Rita Ramos.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO DE AIA
A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (CMPL) para a AAIA, era composta pelos
seguintes elementos:
EIA (março de 2012):
volume I – Relatório Síntese;
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volume II - Anexos Técnicos;
volume III - Resumo Não Técnico;
Projeto Licenciamento/ Execução (novembro de 2011);
Volume VI - Projeto de Integração Paisagística (março de 2012);
Após os pedidos de elementos adicionais, foram acrescentados os seguintes documentos:
Aditamento (maio de 2012):
Volume V – Aditamento;
Volume VI - Projeto de Integração Paisagística (maio de 2012);
RNT (maio de 2012).

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3
de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente
documento traduz a informação recolhida pela CA, e que pretende avaliar se o EIA cumpre os
requisitos estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.
Aquando da nomeação da CA, e tendo em conta a data de instrução do processo (2012.03.21), a
conformidade deveria ter sido declarada até 4 de maio de 2012, assim como o prazo final para o
processo de AIA seria o dia 11 de setembro de 2012. No entanto, e ao abrigo do ponto 5 do Artigo 13º
do Decreto-Lei 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º197/2005,
de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através
da solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente parecer), no dia 13 de
abril de 2012, tendo decorrido 17 dias úteis do prazo estipulado.
Por questões de esclarecimento do conteúdo do Pedido de Elementos Adicionais, o proponente
solicitou à Autoridade de AIA uma reunião, que ocorreu na CCDRN a 16.05.2012, conforme registo da
Folha de Presenças que constitui anexo ao presente Parecer Final.
O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 31 de maio de 2012, prazo
que foi cumprido junto da AAIA.
Analisados os documentos, entendeu-se assim que o EIA em causa passou a estar corretamente
organizado no que respeita ao exercício de AIA, e de acordo com as disposições em vigor nesta área.
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Por tal, a Declaração de Conformidade foi emitida a 20 de junho de 2012, passando deste modo a data
de conclusão deste procedimento de AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 26 de
outubro de 2012.
A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do Artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de novembro, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as
alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil, em
ambas as tranches.
No âmbito do procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 20 de junho de 2012, tendo sido
acompanhada por representantes da autarquia, incluindo o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Eng. Vitor
Mendes, por representante da equipa de EIA, incluindo a sua coordenadora, Sra. Arqt. Isabel Matias, e
pelos membros da CA, Sra. Arqt. Pais. Alexandra Cabral, Sr. Dr. Rui Fonseca, Sra. Dra. Rita Ramos, Sra.
Dra. Maria João Barata, Sr. Arqt. Alexandre Basto, Sr. Arqt. Pais. Miguel Portugal e Sra. Eng.ª Maria João
Magalhães.
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública (CP)
decorreu durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 25 de junho de 2012 a e o seu final a 23 de
julho de 2012.
No âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara Municipal
de Ponte de Lima (CMPL), na sua qualidade de EL, Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e Turismo de Portugal (TP), sendo que todas as
entidades emitiram parecer, encontram-se os mesmos em anexo.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Localização, Justificação e Caracterização do projeto
O projeto em avaliação, que se encontra em fase de projeto de execução, respeita a um parque de
campismo e caravanismo, denominado “Acqua Limia Camping”. Este projeto localiza-se na freguesia de
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Arcozelo, no concelho de Ponte de Lima e distrito de Viana do Castelo. Os terrenos em causa são
propriedade da autarquia, e correspondem à antiga Quinta do Antepaço.
O parque localiza-se na envolvente direta dos rios Lima e Labruja, apresenta uma posição estratégica em
relação ao centro da vila, encontra-se na proximidade física de outros equipamentos de Ponte de Lima,
entre os quais o Festival de Jardins ou o recentemente inaugurado Museu do Brinquedo, e corresponde
ao objetivo de gestão autárquica de diversificar a oferta de alojamento próximo do Centro Histórico.
O projeto consiste na implementação de um parque de campismo de carácter urbano na margem direita
do rio Lima que, conforme já anteriormente referido, apresenta parcial coincidência com área incluída
na Zona de Especial Proteção (ZEP) do Monumento Nacional “Ponte sobre o rio Lima”.
A área em estudo é servida pela EN201 que liga a vila de Ponte de Lima ao nó rodoviário da A27,
confronta com a Estrada Municipal 523 a este, sendo servida por caminhos públicos a sul e pela antiga
EN202 a oeste. A NE a área de intervenção é delimitada por um troço do caminho português de
Santiago e a norte confronta com propriedade privada.
O projeto ocupa um total de 40 990m2, sendo divididos do seguinte modo:
- 10 000m2 correspondem à área afeta às tendas de campismo, numa ocupação máxima de 250
(pressupõe-se que o valor correto seja o indicado aqui, conforme constante das páginas 28 e 32 do EIA,
e não os mencionados na página 25, onde constam dois valores: no ponto 3.2.1 é referido 10.00m2; no
Quadro 2 é indicado 1.000m2);
- 1 600m2 é a área destinada a caravanas, num total de 32;
- 550m2 é a área destinada a bungalows, num total de 17 unidades;
- 217m2 correspondem à casa existente, a reabilitar, e onde virá a ser instalado o restaurante;
- 590m2 respeitam ao módulo de instalações de apoio ao campismo, que integra as áreas para
instalações sanitárias, e zona de tratamento de loiça e roupa;
- 232m2 destinam-se à instalação da loja de conveniência e receção;
- 20m2 serão ocupados pelo posto de controlo.
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A entrada do parque de campismo localiza-se a poente da área de intervenção, e dá acesso a uma praça,
onde se situará o edifício da portaria (posto de controlo), um edifício onde se situará o restaurante/bar
(correspondente à antiga casa da quinta, já existente), um novo edifício para receção, instalações
sanitárias e supermercado/loja de conveniência.
O conjunto de bungalows, divididos segundo 4 tipologias, será localizado de forma longitudinal em
relação ao conjunto da entrada, entre este e o parque de tendas. O parque de caravanas ficará
localizado junto às vias periféricas do parque. O parque de tendas ocupará o “coração” do parque,
dispostas em estratos de cotas diferentes, descendentes, onde também existirá a zona mais arborizada
do parque.
Os equipamentos de utilização comum incluem, para além dos descritos na área de entrada, uma sala de
convívio, um parque infantil, e uma área para a prática desportiva, localizados junto aos edifícios
principais.
O módulo de serviços de apoio ao campismo dispõe de uma cabine integrada no conjunto (feminino e
masculino), com as necessárias características para o uso confortável por pessoas de mobilidade
condicionada. As áreas de apoio ao campismo ficam junto aos bungalows.
Em termos de utentes, o EIA indica como capacidade máxima os 729, embora os valores parciais
apresentados na mesma página do EIA (página 25), não perfaçam esse valor total (556 campistas, 89
caravanistas e 68 utilizadores instalados em bungalows).
O projeto acautelou as necessidades especiais das pessoas com mobilidade condicionada, estando
previsto um bungalow e 5 lugares de estacionamento vocacionados para a utilização por utentes com
mobilidade condicionada. De igual modo, foi garantido percurso acessível entre a via pública e o
perímetro do parque de campismo, assim como o percurso entre os vários edifícios e zonas do parque
de campismo. A loja de conveniência, a receção e os restantes edifícios do projeto estão também
preparados para serem plenamente acedíveis.
No que respeita à circulação, o projeto desenvolve as vias de circulação automóvel em serpentina,
desde a entrada, passando pelo bungalows, até criar um anel que circunda o parque de tendas. Os locais
de aparcamento vão-se desenvolvendo ao longo desta via de forma intermitente. As circulações
pedonais aproveitam a rede automóvel, mas são também desenvolvidos percursos transversais de forma
mais direta entre os principais espaços. As vias de circulação automóvel têm um perfil de 6m de largura,
e os percursos pedonais principais apresentam uma largura de 1m.
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O estacionamento possibilitará o aparcamento de 78 veículos, dos quais 5 se destinam a pessoas de
mobilidade reduzida, conforme acima já indicado. Do total, 70 lugares localizam-se nas áreas contíguas
ao parque de tendas e bungalows, e os restantes destinam-se a apoio aos equipamentos de utilização
comum. Fora das áreas destinadas a este fim, não será permitido o estacionamento.
Os pavimentos utilizados em toda a área do parque são maioritariamente permeáveis alternando, nas
zonas de circulação, entre calçada, esteios de granito, e grelhas de enrelvamento com prado. Na área
destinada às tendas o revestimento do solo será prado.
As principais ações do projeto estão divididas em “ações da fase de construção” e “ações da fase de
exploração”, a saber:
1. Fase de construção:
- Limpeza do terreno e desmatação da área;
- Instalação e utilização do estaleiro;
- Movimentos de terras e terraplanagens gerais;
- Abertura de acessos rodoviários e pedonais;
- Demolição de edifícios existentes;
- Abertura de caboucos, valas;
- Construção de edifícios, alvéolos e muros;
- Instalação de redes de infraestruturas;
- Pavimentação de superfícies;
- Implantação de espaços verdes.

2. Fase de exploração:
- Manutenção dos espaços verdes (Poda e rega);
- Fertilização e controlo de ervas daninhas;
- Manutenção das infraestruturas e equipamentos.
O cronograma de execução da obra apresenta um total de 12 meses.
O parque de campismo pretende obter a classificação de 3 estrelas, de acordo com o disposto na
Portaria nº 1320/2008, de 17 de novembro.
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Localização e delimitação do parque de campismo na imagem de satélite.

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais recebidos, nos esclarecimentos
posteriores solicitados, nos pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em
conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida a informação necessária para a
compreensão e avaliação do Projeto.
O estudo em apreço encontrava-se devidamente organizado em termos formais. Contudo, apresentava
lacunas de informação, relativas a alguns descritores significativos, as quais se colmataram após os
esclarecimentos à CA.
O Resumo Não Técnico (RNT) entregue inicialmente foi considerado não adequado para servir de base
à consulta do público, tendo sido solicitada a sua reformulação. Uma vez que também foram solicitados
elementos adicionais, o RNT, na sua reformulação, permitiu refletir a informação adicional.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como
fundamentais.

4.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo
Uso do Solo. Impactes e respetivas Medidas de Minimização
- Uso atual (original)
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O terreno em que se implanta o projeto consiste numa antiga quinta, com edifícios de habitação e de
apoio e terreno agrícola, sendo que a área destinada à produção agrícola ocupava a quase totalidade da
propriedade. Parte deste terreno – 30.304 m2 - possui aptidão agrícola elevada, estando mesmo
integrado na RAN, e florestal mediana. Atualmente encontra-se desativada a atividade agrícola, não
estando a ser dado qualquer uso ao solo.
Relativamente aos acessos, importa referir que o local possui boas condições de acessibilidade.

- Uso proposto
Relativamente à fase de construção, de acordo com o EIA, a alteração ao atual uso do terreno
traduz-se, nas seguintes ações:
• Limpeza e desmatação da área e pela própria presença física da obra, estaleiro e
movimentação de pessoas e máquinas, assim como pavimentação de superfícies que poderão aumentar a
compactação do solo com alteração da porosidade e capacidade de infiltração e do escoamento em
profundidade da água.
Considera-se para estas ações que o impacte será negativo, direto, de magnitude reduzida, temporário e
reversível, sendo, portanto, pouco significativo.
• Trabalhos de movimentos de terras e terraplanagens, abertura de caboucos e valas,
instalação de infraestruturas, assim como de abertura de vias de acesso, que poderão provocar a perda
de solos agrícolas por alteração das suas propriedades, nomeadamente por alteração da sua porosidade,
apesar de os melhores solos agrícolas coincidirem com a área do projeto que menos irá ser
intervencionada.
Considera-se para estas ações que o impacte será negativo, direto, de média magnitude, temporário e
reversível, pouco significativo caso as medidas de minimização sejam devidamente acauteladas.
• Construção de edifícios, alvéolos e muros, tem como consequência a perda de solo agrícola
e aumento da impermeabilização, apesar de, na sua maioria, corresponderem a áreas exteriores à RAN
e REN.
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Considera-se para estas ações que o impacte será negativo, direto, de média magnitude, permanente e
irreversível, classificado como pouco significativo, dado o facto de se tratar de solo de aptidão agrícola
mediana e florestal elevada.
• A reutilização do solo movimentado (camada superficial) e a implantação de espaços verdes
poderão traduzir-se em impactes positivos, diretos, de magnitude média, temporários e reversíveis,
especialmente nos solos da RAN e REN, considerando o EIA um impacte significativo.
• São ainda considerados os eventuais acidentes, como derrames, fugas e descargas de
efluentes contaminantes do solo, caso não sejam convenientemente assumidas as medidas preventivas.
Estes impactes são considerados negativos, diretos, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis,
sendo, portanto, pouco significativos.
Relativamente à fase de exploração, o EIA considera os seguintes impactes:
• Presença e circulação de campistas, funcionários e bens que promovem a compactação do
solo.
Atendendo a que os seus efeitos estão concentrados em áreas definidas para o efeito, este impacte é
considerado negativo, direto, de magnitude reduzida, permanente e irreversível, sendo globalmente
pouco significativo.
• Consequentes riscos de contaminação do solo, através de derrames e fugas acidentais.
Impacte considerado igualmente negativo, direto, de magnitude reduzida, se controlado, com
duração temporária e reversível, classificando-o de pouco significativo.
• A própria alteração de uso, nomeadamente a indisponibilização do solo para a atividade
agrícola e consequente diminuição da sua capacidade agrícola, aliado ao aumento da infiltração de água
em consequência da arborização, é igualmente considerada como um impacte.
O presente estudo considera-a um impacte negativo, direto, de magnitude média, permanente e
reversível, sendo de importância pouco significativa, dada a reversibilidade do uso e do impacte.
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- Medidas de minimização de impactes sobre o uso do solo
O estudo apresenta algumas medidas de minimização de impactes no uso do solo.
Relativamente à fase de obra, são consideradas as seguintes medidas de minimização:
- De forma a minimizar este impacte, dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas de apoio à obra
preferencialmente em solos a ocupar futuramente pelos edifícios a construir.
- Na fase de obra devera ser evitada a ação de movimentação de terras nos períodos de maior
precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos das camadas superficiais.
- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis e em períodos de
ausência ou menor precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos.
- A circulação da maquinaria afeta a obra devera efetuar-se preferencialmente através das faixas onde se
irão localizar as vias de circulação a construir, promovendo-se eventualmente uma descompactação de
outros solos afetados.
- Durante a fase de obra, deve ser promovida a reutilização das terras movimentadas para
recobrimentos necessários.
- Para os materiais a utilizar, e para todos os outros que se venham a identificar, devem definir-se,
atendendo as características dos materiais e aos processos de manuseamento e acondicionamento, as
medidas preventivas adequadas, criando por exemplo uma zona impermeabilizada, para manuseamento
de produtos suscetíveis de contaminação dos solos. Não descurar a atenção a produtos perigosos de
utilização indireta, como sejam os combustíveis, tanto no que se refere ao acondicionamento, como na
sua utilização.
- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos
equipamentos utlizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de
derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água.
- Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final adequados dos óleos usados
nos veículos e máquinas afetas à obra e dos resíduos sólidos produzidos na construção em si.
- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização desnecessária dos
solos.
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- No final da fase de obra, deverá ser promovida uma limpeza do solo eventualmente contaminado quer
por resíduos soldos quer por resíduos líquidos.
Relativamente à fase de exploração, são consideradas as seguintes medidas de minimização:
- Na fase de exploração, de forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de circulação dos utentes
deverão estar bem assinaladas.
- No caso de se verificar alguma rutura na rede de drenagem de águas residuais, esta deve ser de
imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das águas subterrâneas, superficiais e do
solo.

Ordenamento do Território - impactes e respetivas Medidas de Minimização
Em sede de conformidade do EIA foi verificada a compatibilidade com o PU de Ponte de Lima
(Declaração n.º 147/2008, de 16 de Abril).
Da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Concelho de Ponte de Lima, aprovada por Resolução
do Conselho de Ministros com o n.º 81/2005, 31.03, verifica-se que a ação se encontra parcialmente
inserida em RAN e na REN (31 770 m2), designadamente nos sistemas Áreas de Máxima Infiltração e
Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
A área total de REN afetada é de cerca de 30 749m2, sendo que a maior parte do solo,
aproximadamente 20 000m2, manter-se-á permeável (prado) e, quando pavimentada, o seu revestimento
será também permeável – saibro, grelhas de enrelvamento, lajes irregulares de granito, calçada à
portuguesa. Serão salvaguardadas as áreas de cobertura vegetal com interesse do ponto de vista da
conservação. Quanto à vegetação a promover, é matéria que se encontra devidamente tratada no
descritor próprio, sendo adaptada ao local e às exigências funcionais futuras.
De acordo com o Regime da REN, Decreto-Lei nº 166/2008, de 22.08, esta pretensão tem
enquadramento nos números 2 e 3 do artigo 20.º, no conjunto dos “Usos e ações compatíveis com os
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na
REN”, referidos no anexo II, do Ponto VI – Equipamentos, Recreio e Lazer, enquadrando-se nas ações
previstas na alínea d) - Espaços Verdes Equipados de Utilização Coletiva – da Portaria n.º 1356/2008, de
28.11, tendo sido verificado o cumprimento cumulativo dos respetivos requisitos. Relativamente à
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ocupação de áreas ameaçadas por cheias, a ARHN pronunciou-se favoravelmente ao presente projeto,
por não agravamento do potencial de risco de inundação existente.
O uso atribuído a estas áreas de RAN e REN destinam-se aos espaços dedicados ao campismo e às
caravanas, incluindo caminhos e percursos pavimentados com materiais não impermeabilizantes,
portanto sem impactes relevantes, de acordo com o EIA, sendo, ainda assim, negativos em fase de obra
e positivos na fase de exploração.

- Fase de construção
Os impactes negativos ocorrem por força da construção das infra-estruturas, sendo os mesmos
considerados de magnitude reduzida, de duração temporária e maioritariamente constituídos por ações
reversíveis, portanto pouco significativos. Ao contrário, a implantação de espaços verdes designadamente de recuperação e valorização paisagística ao nível do coberto arbóreo, com salvaguarda
das caraterísticas físicas, químicas e biológicas de permeabilidade e da própria estrutura do solo comportará um impacte positivo, direto, de magnitude elevada, com duração permanente e irreversível.

Fase de exploração
Relativamente à fase de exploração, o presente EIA considera a presença de pessoas um impacte
positivo significativo, direto, de elevada magnitude e duração temporária. Por outro lado, o aumento da
intensidade de tráfego naquele local constituirá um impacte negativo, direto, de magnitude média, com
duração temporária e irreversível, mas pouco significativo. Pelo facto de se adequar à estratégia de
desenvolvimento municipal e às diretrizes nacionais e regionais de ordenamento do território, o Estudo
considera a presente ocupação um impacte positivo significativo, direto, de magnitude elevada,
permanente e reversível.

- Medidas de minimização
Relativamente à fase de obra, são consideradas as seguintes medidas de minimização:
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- De forma a minimizar este impacte dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas de apoio a obra
preferencialmente em solos a ocupar futuramente pelos edifícios a construir.
- Na fase de obra deverá ser evitada a ação de movimentação de terras nos períodos de maior
precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos das camadas superficiais.
- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis e em períodos de
ausência ou menor precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos.
- A circulação da maquinaria afeta a obra deverá efetuar-se preferencialmente através das faixas onde se
irão localizar as vias de circulação a construir, promovendo-se eventualmente uma descompactação de
outros solos afetados.
- Durante a fase de obra, deve ser promovida a reutilização das terras movimentadas para
recobrimentos necessários.
- Para os materiais a utilizar, e para todos os outros que se venham a identificar, devem definir-se,
atendendo as características dos materiais e aos processos de manuseamento e acondicionamento, as
medidas preventivas adequadas, criando por exemplo uma zona impermeabilizada, para manuseamento
de produtos suscetíveis de contaminação dos solos. Não descurar a atenção a produtos perigosos de
utilização indireta, como sejam os combustíveis, tanto no que se refere ao acondicionamento, como na
sua utilização.
- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos
equipamentos utlizados e no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de
derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água.
- Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final adequado dos óleos usados
nos veículos e máquinas afetas à obra e dos resíduos sólidos produzidos na construção em si.
- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização desnecessária dos
solos.
- No final da fase de obra deverá ser promovida uma limpeza do solo eventualmente contaminado quer
por resíduos sólidos quer por resíduos líquidos.
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Relativamente à fase de exploração, são consideradas as seguintes medidas de minimização:
- Na fase de exploração, de forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de circulação dos utentes
deverão estar bem assinaladas.
- No caso de se verificar alguma rotura na rede de drenagem de águas residuais, esta deve ser de
imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das águas subterrâneas, superficiais e do
solo.
Em face da análise efetuada, da identificação dos impactes potenciais sobre o ambiente físico e a
estruturação do território, considera-se, tanto o programa, como a intervenção proposta, enquadrada
nos objetivos de criação de sistemas de conservação e gestão sustentável dos recursos naturais e dos
espaços agroflorestais, de valorização económica e social dos recursos, de competitividade dos
territórios rurais, de proteção do solo e de conetividade e coerência ecológica na relação entre espaços
urbanos e a rede fundamental de conservação da natureza.

Visita ao local
Ressalta da visita ao local do projeto a sua potencialidade para o destino proposto, tanto pela qualidade
ambiental, como da relação estabelecida com o aglomerado urbano de Ponte de Lima e com a
envolvente mais próxima, em contraste com o estado de degradação das edificações e de invasão do
espaço por espécies vegetais infestantes.
Foi igualmente digno de registo a dificuldade de reconhecimento de alguns dos elementos mais
relevantes na definição da morfologia do terreno (a que não é alheia a acumulação das infestantes).
Ressaltou ainda da observação do terreno a colocação de dúvidas relativamente à conformidade do
levantamento topográfico e definição da situação existente, questão com particular importância para a
adequabilidade do projeto, tendo presente que se trata de uma área sensível e não suscetível de
alterações significativas às condições morfológicas atuais.

Conclusão
Em face do exposto, verificada a compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial vigentes,
considerando o parecer emitido pela ARHN, o enquadramento no RJREN e o conjunto de medidas de
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minimização apresentadas, propõe-se a emissão de parecer favorável à concretização do projeto “Acqua
Limia Camping”, no âmbito dos descritores Ordenamento do Território e Uso do Solo, condicionado
ao cumprimento das medidas de compensação e de minimização que o EIA contempla e as que a seguir
se enumeram:
- Verificação da conformidade do levantamento topográfico;
- Caso se verifique a existência de desfasamento entre o levantamento que serviu de base à elaboração
do projeto e a realidade, deverá o mesmo ser adaptado às novas circunstâncias e ser apresentados os
respetivos elementos escritos e desenhados;
- Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve
excluir as seguintes áreas:
- Áreas do domínio hídrico;
- Áreas inundáveis;
- Zonas de proteção de águas subterrâneas (arcas de elevada infiltração);
- Perímetros de proteção de captações;
- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional
(REN);
- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
- Proceder ao restabelecimento e recuperação do solo na área do projeto, através do restabelecimento
das condições naturais de infiltração, com especial atenção para a descompactação e o arejamento dos
solos.
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- Assegurar, tanto em fase de obra como de exploração, que os caminhos ou acessos nas imediações da
área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização.
- Assegurar, tanto em fase de obra como de exploração, o permanente bom estado das vias de acesso.

4.2. Recursos Hídricos

Infra-estruturas
Abastecimento de Água
O abastecimento de água far-se-á através da rede pública. O EIA prevê, como reforço, a execução de
um depósito de água, com 75 m3, ligado a dois furos que abastecerão o reservatório. Prevê ainda, para
completar a eventual falta de pressão da rede pública, a instalação de um grupo de bombagem.

Rede de Águas Residuais Domésticas
A rede de saneamento projetada faz a ligação ao sistema existente da rede pública.

Rede de Águas Pluviais
O projeto em apreço desenvolveu-se de modo a suprimir a necessidade de construção de qualquer
infraestrutura de recolha de águas pluviais, optando por uma seleção de materiais permeáveis, com
pequenas intervenções de modelação de terreno e uma estratégia de obtenção de áreas de absorção
rápida.
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Caraterização da situação de referência
Recursos Hídricos: Subterrâneos e Superficiais
O projeto insere-se na bacia hidrográfica do rio Lima. O território do concelho de Ponte de Lima é
atravessado transversalmente, no sentido poente, pelo rio Lima. Para além deste rio, destacam-se
outros afluentes e ribeiras, tais como o rio Labruja, o rio Estorãos, o rio Cabril e o rio Trovela.
O local onde está prevista a implantação do projeto dista cerca de 120 metros desde a extrema do
terreno à margem do rio Lima e aproximadamente 40 metros do rio Labruja.
O local onde está prevista a implantação do projeto, constitui uma zona ameaçada pelas cheias, assim
como uma área de máxima infiltração.

Identificação e avaliação de impactes
Na fase de construção, para além da instalação e exploração do estaleiro, são ainda passíveis de existir
impactes decorrentes da movimentação de terras, da regularização de caminhos e a criação de novos,
bem como a plantação de espécies vegetais, que poderão introduzir alterações nos processos
hidrológicos (infiltração/escoamento). Não estão, no entanto, previstas grandes atividades de modelação
de terrenos, por se tratar de um terreno naturalmente plano.
Tratando-se de uma quinta abandonada, serão necessárias atividades de limpeza do terreno,
favorecendo processos de infiltração, fomentando a recarga natural dos aquíferos, e consequentemente
minimizando os processos de escoamento superficial.
Assim, as atividades de limpeza do terreno terão um impacte negativo, direto, de magnitude média,
temporário, reversível e pouco significativo. Por outro lado, a plantação de espécies arbóreas resultarão
num impacte positivo, indireto, significativo, permanente e de magnitude média.
Pela natureza do projeto, bem como pelos subsistemas presentes, de zona de máxima infiltração e risco
de cheias, as ações de impermeabilização do terreno serão apenas realizadas na área junto aos edifícios
já existentes, na metade mais elevada do terreno, estando já fora da área classificada. Igualmente, todos
os acessos serão feitos de forma a garantir grande permeabilidade dos solos.
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O impacte produzido pela impermeabilização do terreno, apesar de negativo, é pouco significativo,
direto, permanente, mas de magnitude reduzida.
Na fase de exploração, poder-se-ão prever impactes nos recursos hídricos, nomeadamente na sua
qualidade, como resultado da aplicação de produtos químicos utilizados na manutenção dos espaços
verdes, e consumo de água para rega, assim como os impactes inerentes à própria atividade do parque
de campismo. Este impacte classifica-se como negativo, direto, temporário e de magnitude reduzida,
sendo também pouco significativo.

Medidas de minimização
Entende-se que deverão ser preconizadas as medidas de minimização previstas no EIA, fazendo ressalvar
as seguintes:
- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos
equipamentos utilizados e manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de derrame
de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e linhas de água;
- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização desnecessária dos
solos;
- Devem ser efetuados os trabalhos de drenagem de forma a garantir boas condições de escoamento,
evitando situações de extravasão marginal;
- Deverá proceder-se à recolha, armazenamento, transporte e destino final adequado dos óleos usados
nos veículos e máquinas afetos à obra e dos resíduos gerados na construção;
- Deverão garantir o uso eficiente da água, tanto na fase de construção como na exploração, visando a
reutilização e reduzindo ao mínimo, os consumos.

Apreciação e conclusões
Tratando-se de um projeto de carácter bastante naturalizado, e tendo em conta as caraterísticas das
instalações, nomeadamente o facto de parte delas serem reconstrução de edifícios existentes, e
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atendendo ao uso sazonal que incide sobretudo no período de estiagem, bem como à alargada área
permeável prevista para o local, considera-se que os impactes decorrentes da implementação deste
projeto serão reduzidas, pelo que poderá ser emitido parecer favorável, condicionado à implementação
das medidas de minimização acima enumeradas.
Salienta-se que deverá ter-se presente que a captação de água através dos dois furos estão sujeitas a
licenciamento por parte da ARHN.

4.3. Sistemas Ecológicos
Caraterização da situação actual
Nada a indicar.

Identificação e avaliação de impactes
Flora/Habitats (fase de construção e de exploração)
Concorda-se genericamente com a identificação e avaliação dos impactes, com exceção dos seguintes
aspetos:
- Ao nível da limpeza do terreno e desmatação da área, o impacte de redução da área de ocupação das
comunidades vegetais existentes é irreversível (e não reversível cf. indicado no EIA), na medida em que
o uso proposto obedece a requisitos diferentes sob o ponto de vista de vegetação e dos habitats;
- Ao nível da plantação de sementeira de áreas verdes, o impacte identificado de aumento de exposição
à invasão por parte de espécies oportunistas e invasoras é negativo (e não positivo cf. indicado no EIA),
na medida em contraria o impacte identificado;
- Ao nível da manutenção dos espaços verdes, o impacte sobre a manutenção dos habitats é negativo (e
não positivo cf. indicado no EIA), também na medida em que o uso proposto obedece a requisitos
diferentes sob o ponto de vista de vegetação e dos habitats;
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Fauna (fase de construção e de exploração)
Concorda-se genericamente com a identificação e avaliação dos impactes, com exceção dos seguintes
aspetos:
- Ao nível da limpeza do terreno e desmatação da área, o impacte de perda ou degradação de habitats
de refúgio e locais de hibernação e alteração da disponibilidade alimentar é irreversível e permanente (e
não reversível e temporário cf. indicado no EIA), na medida em que o uso proposto obedece a
requisitos diferentes sob o ponto de vista dos habitats;
- Ao nível do transporte de materiais e pessoas, impacte relacionado com a ocorrência de mortalidade
por atropelamento de fauna é pouco significativo (e não sem significado cf. indicado no EIA), na medida
em que o facto da circulação automóvel ocorrer em vias próprias não invalida a ocorrência do impacto
identificado, atendendo, conjugadamente, à proximidade aos rios Labruja e Lima e ao contexto
marcadamente agrícola da envolvente a nascente da área afeta ao projeto;
- Ao nível do Funcionamento do parque de campismo, o impacte ao nível do “aumento da perturbação
da fauna e flora não só na área de exploração propriamente dita, mas também na área circundante,
sobretudo nas margens dos rios Labruja e Lima” é permanente (e não temporário cf. indicado no EIA),
na medida em que o parque de campismo é dotado de condições para ser utilizado todo o ano
(bungalows e autocaravanas);

Impactes cumulativos
Negativos
Concorda-se com as ações impactantes identificadas - “Acréscimo de pessoas a percorrer as ecovias
localizadas nas margens do rio”, “Maior utilização das canoas turísticas disponíveis no rio Lima” e “Maior
utilização das margens [e do leito] do rio (estadia, pesca, banhos, etc.)” – assinalando-se o facto de
convergirem para impacte negativo ao nível do funcionamento do parque de campismo sobre a fauna, ou
seja, citando “aumento da perturbação da fauna e flora não só na área de exploração propriamente dita,
mas também na área circundante”;
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Positivos
- Consideram-se as ações impactantes identificadas - “Permitir terminar com o campismo/caravanismo
abusivo nas margens do rio Lima”, “Eliminar as descargas ilegais de efluentes líquidos das caravanas” e
“Efeito dissuasor e controlo de ações prejudiciais sobre os recursos biológicos devido ao aumento de
pessoas a circular/utilizar as margens do rio” – dependentes de condições fora do âmbito do projeto em
análise, nomeadamente, de fiscalização e da atitude das pessoas;
- Releva-se, no entanto, a atenção colocada em torno das atividades ilegais na área envolvente às vilas de
Ponte de Lima e Arcozelo na área abrangida pelo Sítio de Importância do Rio Lima identificadas no EIA,
nomeadamente, “campismo/caravanismo abusivo nas margens do rio Lima”, “diminuir a deposição de
resíduos sólidos nas margens do mesmo” e “eliminar as descargas ilegais de efluentes líquidos das
caravanas”.

Medidas de minimização:
Fase de construção
Concorda-se, genericamente, com a implementação das medidas de minimização propostas, pese
embora se observe que algumas delas estão insuficientemente definidas ao nível da forma como se
operacionalizam.
Por força do referido, dever-se-á solicitar a apresentação em fase prévia do licenciamento das condições
para a execução das medidas apresentadas no quadro seguinte:

Medida de minimização proposta no EIA
“Sensibilização dos trabalhadores para a
importância da conservação das áreas com
maior valor biológico”
“Garantir que o estaleiro se localiza em
área de menor sensibilidade biológica”

“Procurar disponibilizar áreas com
vegetação arbórea e arbustiva capaz de

Elemento a entregar em fase prévia do
licenciamento
Proposta que explicite formato da ação, meios
humanos, recursos pedagógicos e
equipamentos envolvidos
Planta com identificação da zona onde é
possível localizar o estaleiro, devendo
privilegiar-se uma localização não inserida no
Sítio de Importância Comunitária do Rio Lima
Planta com identificação das áreas para o
objetivo proposto e memória descritiva e
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funcionar como habitats de refúgio,
alimentação e reprodução para a avifauna
e para os mamíferos”
“Minimização da aplicação de fertilizantes
e outros produtos fitossanitários ao
estritamente necessário à manutenção dos
espaços”
“Programar a limpeza de vegetação na
zona de implementação do projeto 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 atividade no parque de campismo”
“Efetuar campanhas de sensibilização junto
dos utentes do parque de campismo no
sentido de informar sobre a importância
dos habitats naturais e seminaturais
presentes sobretudo na sua envolvente”
“Propor limites à velocidade de circulação
automóvel nas vias onde se permite essa
circulação, diminuindo a probabilidade de
atropelamento de répteis”
“Implementação de sinalização pedagógica
sobre a existência de área classificada
assim como das espécies presentes”
“Encerramento 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 efetuado apenas pela
entrada regularizada, impedindo desta
forma a criação de mais pontos de acesso
de veículos à área mais próxima do rio
Lima”
“Colocação ao longo da Ecovia existente
nas margens do rio Lima de sinalização
informativa sobre a importância de
preservação dos espaços naturais,
apelando à colocação de resíduos em local
próprio”

justificativa da proposta, abrangendo o Sítio de
Importância Comunitária do Rio Lima face aos
impactos negativos identificados no EIA
Proposta do procedimento de controlo de
implementação (por exemplo, adesão a sistema
externo de ecogestão e auditoria e informar a
Autoridade de AIA dos registo e renovações
subsequentes)
A incluir na anterior

Proposta que explicite formato das campanhas,
meios humanos, recursos pedagógicos e
equipamentos envolvidos

Plano de sinalização viária relativa ao parque de
campismo

Projeto de sinalização, incluindo localização
do(s) sinal(is), tipo(s) de suporte e maqueta(s)
da conteúdo informativo
Projeto de circulação viária no espaço em
causa.

Incluir no projeto de sinalização referido
anteriormente
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Assinala-se a desconformidade entre a medida proposta “Utilizar espécies autóctones na plantação e
sementeira dos espaços verdes” e o elenco de espécies vegetais propostas ao nível do Projeto de
Execução.

Lacunas técnicas e de conhecimento
Nada a indicar.

Conclusões
Concorda-se genericamente com as conclusões, com exceção de ser assinalado como “eventual” o
aumento de carga sobre as margens do rio Lima, em sentido contrário ao explicitado no próprio EIA ao
nível dos impactes sobre os recursos biológicos.
Em conformidade com o exposto anteriormente, sem prejuízo dos pareceres das outras entidades da
Comissão de Avaliação, o ICNB considera ser de emitir decisão favorável, no entanto condicionada em
atenção aos elementos a entregar em fase prévia do licenciamento.

4.4. Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais, Sismicidade e Vibrações
Após análise do Estudo de Impacte Ambiental em conjunto com os Aditamentos remetidos pelo
proponente relativamente ao assunto em epígrafe no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, destaca-se o seguinte:

Caracterização da situação de referência
A caracterização efetuada baseou-se sobretudo em bibliografia temática, nomeadamente na publicação
“As condições naturais e o território de Ponte de Lima”, bem como na Carta Geológica de Portugal e
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respetiva notícia explicativa, e ainda no relatório do PDM de Ponte de Lima, e levantamento topográfico
do Projeto de Execução do parque de campismo.
Segundo o EIA, o concelho em análise encontra-se inserido numa das três grandes unidades
morfoestruturais de Portugal Continental, o Maciço Hespérico, caracterizado por um relevo bastante
acentuado, resultante de sucessivos levantamentos tectónicos, dobras e fraturas transversais, sendo que
a geomorfologia da região se traduz em inúmeras serras, assim como numa enorme quantidade de vales
cavados no granito e direcionados por acidentes de orientação Bética (ENE-OSO), que “guiam” o rio
Minho e Lima.
O EIA refere que no concelho de Ponte de Lima se destaca um talvegue principal que drena as águas do
rio Lima, num sentido transversal ao concelho, que juntamente com as áreas de maior altitude, que
atingem cotas de 840 m, com declives acentuados, marcam o relevo concelhio, contrastando com as
cotas de 10 m e declives inferiores a 5% junto ao rio Lima, e um relevo mais ondulado na metade sul do
concelho. De acordo com a Planta de Levantamento Topográfico existente, a topografia da área de
intervenção, apresenta um declive bastante suave, podendo-se ainda assim distinguir uma parte mais
elevada a poente, com cotas próximas dos 16 m e outra parte baixa na metade nascente com cotas
próximas dos 7,5 m, o que lhe confere uma amplitude altimétrica na ordem dos 8,5 m.
Quanto à geologia a nível local, e segundo o EIA, caracteriza-se pela predominância das áreas de rochas
eruptivas, sobretudo granitos de duas micas com biotite predominante, dos quais porfiroide de grão
grosseiro ou médio a grosseiro, mas também de granitos de duas micas de grão médio a fino, sendo a
exploração destes maciços graníticos uma atividade económica importante. Na área onde se enquadra o
projeto, a formação geológica predominante são os aluviões atuais (Moderno), sendo formados por
lodos, areias e cascalheiras fluviais. A parte mais elevada do terreno, numa faixa mínima, é ocupada por
rochas silúricas metamorfizadas.
De acordo com o EIA, não foram identificados valores geológicos de interesse económico na área de
intervenção.

Identificação e caracterização de impactes
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O EIA refere que, durante a fase de construção, os principais impactes identificados prendem-se com a
compactação do solo resultante da limpeza e desmatação da área, da pavimentação de superfícies, e
movimentações de máquinas, pessoas e mercadorias, que poderão levar a alterações no perfil de
infiltração da água no solo, podendo potenciar pequenos fenómenos de erosão local. Contudo a
utilização de materiais permeáveis nas vias e em outras superfícies e a arborização de uma extensa área,
prevê minimizar os impactes esperados. O impacte local gerado é caracterizado como negativo, de
ordem direta, de magnitude reduzida, temporário, reversível e pouco significativo.
A abertura de valas e caboucos, a abertura de acessos rodoviários e pedonais, mas sobretudo a
movimentação de terras e terraplanagens gerais podem, dependendo da profundidade, alterar
diretamente os horizontes geológicos superficiais e a geomorfologia local. Contudo, o facto de se
aproveitar o perfil do terreno, que irá permitir movimentar profundidades e volumes de terra muito
reduzidos, aproveitando as pendentes suaves e o reforço dos socalcos existentes, os impactes destas
ações serão pouco significativos, pelo que o impacte local gerado é negativo, de ordem direta, de
magnitude reduzida, temporário e reversível.
A implantação de espaços verdes, sobretudo com a arborização da área afeta às tendas de campismo e
caravanismo, irá facilitar a infiltração da água das chuvas, gerando um impacte positivo, direto de média
magnitude com duração permanente e reversível. A significância atribuída a este impacte é significativa.
No que diz respeito à fase de exploração, e também de acordo com o EIA, as ações mais impactantes
resultam da alteração do uso proposto para este terreno, que levará a um aumento da presença e
circulação de pessoas e bens na área afeta ao parque de campismo, que poderá levar a uma
compactação do solo. O facto de se tratar de um parque de campismo projetado para um número
pequeno de campistas, onde a circulação de veículos e pessoas se encontra concentrada nos acessos
previstos, faz com que o impacte no local seja negativo e direto, de magnitude reduzida mas de duração
permanente e irreversível, sendo assim classificado de pouco significativo.

Medidas de minimização
De forma a minimizar os impactes, o EIA propõe um conjunto de medidas, que se apresentam de
seguida.

Fase de obra
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- De forma a minimizar os seus impactes dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas de apoio à obra
preferencialmente em solos a ocupar futuramente pelos edifícios a construir;
- Na fase de obra deverá ser evitada a ação de movimentação de terras nos períodos de maior
precipitação de forma a evitar a erosão e perda de solos das camadas superficiais;
- A remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas indispensáveis e em períodos de
ausência ou menor precipitação, de forma a evitar a erosão e perda de solos;
- A circulação da maquinaria afeta à obra deverá efetuar-se preferencialmente através das faixas onde se
irão localizar as vias de circulação a construir, promovendo-se eventualmente uma descompactação de
outros solos afetados;
- Durante a fase de obra, deve ser promovida a reutilização das terras movimentadas para
recobrimentos necessários;
- Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização desnecessária dos
solos.

Fase de exploração
- Na fase de exploração, de forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de circulação dos utentes
deverão estar bem assinaladas.

Conclusão
Considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada, apesar de pouco pormenorizada,
é adequada ao projeto em causa, que os impactes identificados se encontram corretamente
caracterizados, e que as medidas propostas no EIA são apropriadas para minimizar/potenciar os
impactes gerados.
Face ao exposto, e após visita efetuada ao local de implantação proposto para a implantação do “Acqua
Limia Camping”, propõe-se a emissão de parecer favorável no que respeita aos fatores ambientais
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Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização anteriormente enumeradas.

4.5. Resíduos

Caracterização da situação de referência
Foi efetuada a descrição/caracterização da situação de referência da produção de resíduos ao nível do
concelho de Ponte de Lima, e do destino final dado a esses mesmos resíduos.

Identificação e avaliação dos impactes
Para a fase de construção foi apresentada a previsão da quantidade de resíduos de construção e
demolição que se estima produzir, bem como a respetiva classificação com os respetivos códigos LER e
as respetivas operações de gestão de resíduos. Deverá ser implementado nesta fase um Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, por forma a minimizar os impactes
ambientais em obra. O impacte considerado nesta fase (construção) foi classificado como negativo,
direto, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Para a fase de exploração foi apresentada a previsão do tipo de resíduos que se estima venham a ser
produzidos, tendo sido realizada a sua classificação pelos respetivos códigos LER, bem como as
respetivas operações de gestão de resíduos a adotar. Durante esta fase os resíduos gerados no parque
de campismo serão essencialmente resíduos urbanos e equiparados. O impacte considerado para a fase
de exploração foi classificado como negativo, direto, periódico, reversível, de magnitude reduzida e
pouco significativo.
Para a fase de desativação perspetiva-se que as operações de demolição e de retirada de equipamentos,
poderão dar origem à produção de resíduos os quais, se não forem corretamente geridos, levarão à
produção de impactes negativos, diretos, temporários e reversíveis, de média magnitude, mas pouco
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significativos, pelo facto do tipo de empreendimento em questão possuir uma parte edificada pouco
significativa face à totalidade da área em avaliação.

Medidas de mitigação apresentadas
Na fase de construção, para minimizar os impactes previstos, serão implementadas as seguintes medidas:
- Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos na fase de construção;
- Implementação no local de obra de um local 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;
- 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 e o depósito de materiais deverá ser rigoroso, de forma a evitar
derrames acidentais;
- As terras provenientes da escavação abaixo da decapagem de terra vegetal deverão ser reaproveitadas
para a realização dos aterros previstos, evitando assim ao máximo os excedentes de materiais;
- A terra viva proveniente da decapagem deverá ser utilizada no recobrimento das áreas que sofreram
movimentações de terras, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na melhoria de outros
solos;
- No caso da ocorrência de terras sobrantes, estas devem ser transportadas a vazadouro licenciado;
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- Os resíduos de betão resultantes da demolição poderão ser integrados no betão necessário para a
obra, desde que verificadas as condições técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis, ou na ausência
destas, as especificações técnicas definidas pelo LNEC;
- A demolição deverá ser seletiva 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 frações passíveis de serem recicladas para as
indústrias recicladoras licenciadas para o efeito;
- Os resíduos de embalagem e frações passíveis de serem reciclados deverão ser segregados da restante
corrente de resíduos da obra e o seu destino final assegurado, devendo ser de acordo com o seu
potencial de reciclagem e grau de contaminação;
- 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 construção, todas as zonas de trabalho deverão ser
meticulosamente limpas.
Na fase de exploração para minimizar os impactes previstos, serão implementadas as seguintes medidas:
- Aumentar o número de ecopontos permitindo uma proporção de um para cada 30 campistas,
cumprindo assim o ponto 1, do artigo 18º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro;
- Prever um local isolado das zonas destinadas aos campistas e claramente identificado, para a lavagem e
manutenção dos contentores, cumprindo com o disposto no ponto 4, do artigo 18º da Portaria n.º
1320/2008, de 17 de Novembro;
- Sensibilização dos funcionários do parque de campismo e seus utentes para a importância não só da
separação dos resíduos, mas principalmente para a prevenção de produção de resíduos, através de
posters ou outros sistemas informativos;
- Estabelecer parceria com a RESULIMA para a recolha dos Óleos Alimentares Usados provenientes do
restaurante, e sensibilizar os funcionários para a importância da sua separação, evitando a sua
decapagem nos esgotos, com as consequências nefastas que daí decorrem;
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- Instalar pelo menos um óleão, e sensibilizar os campistas para a separação dos Óleos Alimentares
Usados, informando e incentivando a colocar este resíduo em embalagens fechadas e a depositá-las no
contentor, evitando a descarga na rede de esgotos;
- Promover a compostagem in situ, permitindo a valorização orgânica dos resíduos biodegradáveis
provenientes da cozinha do restaurante e dos resíduos verdes provenientes das operações de
manutenção dos arranjos exteriores, e reutilização do composto produzido nos próprios espaços do
recinto do parque de campismo.
Na fase de desativação, para minimizar os impactes previstos, serão implementadas as seguintes
medidas:
- Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados na fase de desativação;
- 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;
- A demolição deverá ser seletiva e criteriosa, separando à origem os diversos componentes;
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- Separação dos resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), da corrente normal e destino
final adequado, consoante a sua natureza. Envio das frações 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.

Planos de monitorização
A Monitorização tem como objetivo obter informação sobre a evolução da produção de resíduos,
facultando assim a informação necessária à identificação de novas medidas de minimização, promovendo
sempre a redução de produção de resíduos e o seu correto encaminhamento.
Está previsto efetuar registos trimestrais para análise e avaliação da quantidade e tipo de resíduos
recolhidos, armazenados, transportados, tratados e valorizados/eliminados, com a identificação das
condições de armazenamento e a identificação do destino final, sendo estes relatórios enviados à
Autoridade de AIA.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, condicionado à
implementação das medidas anteriormente listadas para cada uma das fases de vida útil do projeto.

4.6. Ruído
Procederam à descrição do projeto, identificando as fontes de ruido previstas durante a fase de obra:
ruído do tráfego de transporte de pessoal, dos equipamentos e dos materiais, ruído proveniente das
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atividades e equipamentos utilizados; e durante a fase de exploração: ruído do tráfego gerado pela
entrada e saída de veículos da área de projeto, ruído gerado pelos utentes do parque de campismo,
ruído produzido pelos utentes do restaurante, ruído das operações de manutenção.
Procederam igualmente à caracterização da situação atual. A caracterização do ambiente sonoro foi feita
por meio de medição dos níveis sonoros in situ nos limites do local de instalação do empreendimento,
junto do recetor sensível mais próximo, a norte, e no extremo a nascente, próximo da EM523.
Atualmente, o ambiente acústico no local é condicionado fundamentalmente pelo ruído proveniente das
vias de tráfego rodoviário, em especial da EN201, e acesso às habitações nos lugares de Sabadão e de
Antepaço. Pela análise dos mapas de ruído da situação atual, referentes aos indicadores Lden e Ln,
constatou-se que o ambiente acústico nas moradias mais próximas do futuro empreendimento é pouco
perturbado, com níveis sonoros que cumprem os limites regulamentares fixados no Regulamento Geral
do Ruído (RGR) para a zona mista.
Foram identificados e avaliados os impactes ambientais provocados por um empreendimento deste
género, que normalmente são negativos, diretos e permanentes, e em geral são reversíveis, visto que
podem ser minimizados através de soluções adequadas. A fase de construção terá duração limitada e
uma área de influência restrita e localizada. Os impactes associados a esta fase serão: negativos,
temporários e reversíveis, diretos e pouco significativos. Os da fase de exploração correspondem à
situação mais desfavorável, que coincide com o maior afluxo de tráfego ao parque de campismo. Os
impactes associados a esta fase serão: negativos, indiretos e de magnitudes reduzidas, na zona
circundante do empreendimento, e pouco significativos.
Foram propostas medidas de minimização para as fases de construção e de exploração, devendo ser
cumpridas as exigências regulamentares fixadas no Regulamento Geral do Ruído (RGR), nos recetores
sensíveis nas imediações do empreendimento.
Está previsto um plano de monitorização, tendo como objetivo informar sobre a situação existente e
identificar possíveis impactes, de forma a ser possível corrigir/acrescentar medidas de minimização mais
eficazes no terreno. As medições acústicas devem ser verificadas, na fase de exploração, um ano após
entrada em funcionamento do empreendimento, para eventual definição de medidas corretivas, se os
limites legais forem ultrapassados. O período de duração do referido plano de monitorização deve ser
de um 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 ação de monitorização dos níveis
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sonoros na envolvente do empreendimento, junto dos recetores sensíveis pelo menos nos pontos
caracterizados na situação atual.
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.

4.7. Paisagem
No âmbito deste descritor, foram solicitados esclarecimentos/elementos adicionais em fase de
conformidade, relacionados com a leitura da cartografia de enquadramento do projeto, solicitação de
inclusão no EIA de imagens 3D criadas para ilustração do projeto, de cartografia de diferenciação das
diversas áreas em que o parque se divide, inclusão no EIA do Projeto de Integração Paisagística (PIP),
reformulação dos rótulos dos desenhos do projeto, redimensionamento do desenho das copas das
árvores da cartografia do PIP, reformulação do descritor no sentido de serem aferidas as unidades de
paisagem da área onde os efeitos do projeto se venham a fazer sentir, da sua classificação, da respetiva
análise visual, e respetivos reflexos na identificação e classificação de impactes, e ainda nas medidas de
minimização indicadas.
Com base nesta solicitação de revisão, foi opção da equipa de EIA proceder à total reformulação do
descritor, conforme indicado na página 16 do Aditamento, constituindo assim esta a base de avaliação
constante no presente parecer.
Os aspetos de revisão associados a questões gerais foram supridos, e o aditamento ao EIA incorporou o
solicitado.

Caracterização da situação de referência
Para a análise deste descritor foi formulado um método baseado no reconhecimento do local e recurso
a bibliografia de diferentes escalas de caracterização, nomeadamente o trabalho de Cancela d’Abreu
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental”.
Com base nesta publicação, o EIA indica que a região onde se insere Ponte de Lima integra o grupo de
unidades de paisagem denominada de Entre Douro e Minho, por sua vez subdividida em 12 unidades de
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paisagem. De acordo com esta publicação, a zona de intervenção encontra-se enquadrada na unidade de
paisagem 3 – Vale do Lima, na qual o carácter da paisagem reside na: essência da morfologia deste vale;
profusão dos verdes; apertado mosaico agrícola; povoamento disperso, coexistindo com notáveis
centros urbanos; presença constante e profusa de água; numerosas galerias ripícolas nas margens das
linhas de água; numeroso, diversificado e “interessantíssimo” património construído disseminado no
vale, traduzindo-se numa elevada identidade desta unidade de paisagem, resultado de um notável
conteúdo natural-histórico-cultural, com coerência de uso no seu interior.
O EIA indica ainda que na caraterização do PDM de Ponte de Lima foram identificadas 7 unidades e
paisagem, divididas pelas bacias visuais correspondentes, localizando-se a área de intervenção na unidade
2, por sua vez subdividida em A e B, respeitando esta à bacia hidrográfica do rio Labruja, estabelecendo
relação visual com a subunidade 5A, que corresponde à vila de Ponte de Lima. É ainda referido que das
unidades estruturantes delimitadas no âmbito do PDM – áreas de altitude, áreas de encosta, áreas de
vale aluvionar, áreas de início de encostas e espaços urbanos – as 2 últimas encontram-se representadas
na área de intervenção. Caracterizam-se por declives pouco ou medianamente acidentados, com
predominância de granitos e xistos, com ocupação urbana afastada do risco de cheias do vale, mas
próximas do sistema agrícola e do sistema florestal a montante.
As unidades de paisagem de carácter municipal são, no EIA, ilustradas com cartografia.
Em termos hipsométricos, a área do projeto localiza-se na classe <15m, sendo que, do ponto de vista
fisiográfico, a área não apresenta expressão ao nível das linhas fundamentais do relevo.
É igualmente mencionado na documentação que a área do projeto se encontra em fase de abandono da
atividade agrícola, permanecendo as estruturas de suporte da vinha, assim como elementos edificados,
também abandonados, estando a quinta vedada por muro que a delimita, e não estabelecendo relação
visual com o rio Lima ou o centro urbano.
Refere também o Aditamento que o tereno no qual se implantará o projeto manterá, em termos
topográficos, cotas semelhantes às atuais, com necessárias regularizações de pormenor prévias à
sementeira do prado, permanecendo a diferenciação entre a parte alta e a parte mais baixa, dando
continuidade à identidade rural do local.
Considera-se que com os elementos acima descritos, constantes do Aditamento ao EIA, fazendo por
isso parte integrante desse documento, se procedeu a uma correta caracterização da situação de
referência.
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Identificação e classificação de impactes
De acordo com a informação constante do Aditamento, a identificação dos potenciais impactes sobre o
descritor Paisagem foi baseada nas ações que promoverão a transformação de uma área agrícola num
espaço de equipamento, alterando assim a ocupação atual do solo.
As principais ações da fase de obra com carácter mais impactante serão a presença física da obra, a
instalação e utilização do estaleiro, movimentação de terras e terraplenagens, bem como a
movimentação de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo os impactes daí decorrentes considerados
negativos, diretos, de reduzida magnitude, duração temporária e reversíveis, classificados por isso como
pouco significativos. Concorre para esta classificação o facto de a área se encontrar desde já murada,
delimitando o alcance visual das ações enumeradas.
Outras ações inerentes à instalação do projeto, como a demolição de edifícios existentes e a limpeza do
terreno e desmatação da área, são consideradas no Aditamento como geradoras de impactes positivos,
diretos, de média magnitude, de duração temporária, carácter reversível, e pouco significativos, uma vez
que entendem que permitirá libertar a paisagem local, por atualmente muitas das árvores e edifícios
estarem cobertos por silvas, conferindo ao espaço um aspeto de abandono e degradação.
É ainda indicado que a implantação dos espaços verdes poder afigurar-se como um impacte negativo,
por a arborização prevista, sobretudo para a zona oeste da área de intervenção, provocar mudanças na
perceção da paisagem junto da população residente com visibilidade para a área em causa, aspeto com o
qual não se concorda, tratando-se simplesmente de uma mudança na leitura da silhueta atual, e
revestindo-se de um carácter de mais-valia para a envolvente, atendendo às condições atuais do terreno.
No decurso da fase de exploração do projeto, manter-se-ão aspetos que, de acordo com o Aditamento,
promoverão os impactes negativos anteriormente referidos, como é o caso dos novos edifícios,
nomeadamente os bungalows. No entanto, refere como impactes positivos para esta fase a manutenção
das zonas verdes e dos equipamentos entretanto criados, que potenciarão a continuidade paisagística
com a envolvente, principalmente a este, dada a proximidade física com o Parque do Arnado a sudeste,
o parque de estacionamento localizado a es-sudeste, e o carvalhal de produção existente nas imediações
a nordeste. Apresenta também impacte positivo a potenciação de suporte que a arborização do espaço
criará, para utilização pela fauna em geral e avifauna em particular.
Concorda-se com a generalidade e classificação dos impactes identificados, destacando o carácter
positivo decorrente da instalação do projeto.
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Projeto de Integração Paisagística (PIP)
O PIP apresentado encontra-se corretamente constituído em termos formais, integrando todas as peças
necessárias à sua compreensão e instalação no terreno, como é devido dada a fase de desenvolvimento
do projeto – projeto de execução: memória descritiva, caderno de encargos e condições técnicas, mapa
de trabalhos e quantidades, estimativa orçamental, plano geral, planta de modelação e altimetria do
terreno, plano de demolições, plano de planimetria geral, plano de trabalhos preparatórios e medidas
cautelares, plano de pavimentos e estruturas construídas, plano de rega principal, plano de rega
secundária, planos de plantação (árvores, subárvores, arbustos, tapizantes e sementeiras), pormenores
de construção, pormenores de plantação, plano de alçados dos muros novos, plano de planimetria de
esteios, plano de manutenção, cortes longitudinais, planta de modelação e planta de implantação –
tipologias.
A Memória Descritiva refere que a plantação arbórea é organizada segundo métrica determinada pelo
carácter urbano deste parque de campismo, tendo funções de marcação de caminhos e delimitação do
terreno junto à praça de entrada e envolvente dos edifícios, sendo mais esparsa junto aos bungalows,
onde se pretendem criar pequenas clareiras com vistas sobre o parque, e delimitando os lotes para
instalação das tendas.
O desenho do espaço, definido pela aplicação de material vegetal, é estruturado em 5 níveis: estrutura
arbórea, maciços subarbustivos, relvados, prados, e estacionamentos e circulações.
As opções em relação ao material arbóreo baseiam-se na exploração da luminosidade e sazonalidade,
utilizando árvores de fuste alto e limpo, com forma cilíndrica na marcação de caminhos, praças e
entrada, alternância entre pináceas intercaladas com folhosas na zona das tendas, e árvores de folhagem
marcescente nos estacionamentos.
Na camada subarbustiva a opção pauta-se por criação de maciços junto ao estacionamento das
caravanas, e junto a alguns muros e receção, por necessidade de manutenção de visibilidade sobre todo
o espaço. A composição dos maciços é diversa, com variedade cromática e de textura das espécies.
Em termos de revestimento do solo, em particular nas clareiras, o PIP aponta para a instalação de prado
regado de grandes dimensões, resistente a elevadas cargas, prevendo a hipótese de manutenção anual
escalonada destas áreas, possibilitando diferentes alturas e frequências de corte ao longo do ano.
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Análise
Com base nos elementos constantes no EIA, acima sumariados, atendendo também ao percecionado na
visita ao local, considerando o projeto de arquitetura desenvolvido para este equipamento, as
características que daí ressaltam, e do ponto de vista ambiental, entende-se que a instalação do projeto
apresenta, na sua globalidade, uma matriz positiva, no que respeita a impactes ambientais.
De facto, é possível verificar no local que se trata de uma quinta murada, de cariz predominantemente
associado à exploração agrícola de minifúndio, caraterísticos desta zona da Região do Norte, baseada
em policultura intensiva, com leiras de cultura de milho, bordejadas por vinha conduzida em latada.
Conforme é padrão nesta tipologia de manchas agrícolas, a estrutura funcional da quinta demonstra a
otimização do espaço para as suas funções, localizando-se a zona edificada na parte de cota mais elevada,
próxima da via mais movimentada e de acesso ao restante núcleo construído envolvente, delimitada pela
vinha em relação ao restante terreno de cultivo, situado na zona baixa da quinta, com características de
maior acumulação hídrica, dadas as reduzidas cotas que aqui se verificam (<15m) e a proximidade às
linhas de água de maior expressão territorial da envolvente – rios Lima e Labruja. Este desnível do
terreno, associado ao facto de a quinta se encontrar circundada por muro alto na confrontação com a
EM523, balizada a norte por vegetação densa associada à galeria ripícola da linha de água mais próxima,
com a qual este limite se confronta, geram um enclave visual sobre a área do projeto, não havendo
expansão visual em qualquer sentido específico.
A proximidade geográfica ao centro urbano de Ponte de Lima, as características da envolvente direta da
área, que se prolongam ao longo da margem direita do Lima, a presença dos restantes equipamentos
desta zona – Parque do Arnado, Festival dos Jardins, piscinas municipais, área de merendas -,
relacionados com a tipologia do projeto em avaliação (parque de campismo e caravanismo de carácter
urbano), que se pretende instalar, traduzem-se na consolidação de novos usos para áreas sensíveis do
ponto de vista ecológico, mas integradas do ponto de vista da compatibilidade com a fragilidade desses
espaços.
Também as opções do projeto sujeito a avaliação demonstram consideração pelas características
biofísicas da área, além do facto de se tratar de um parque de campismo e caravanismo, o que faz
pressupor uma intervenção diminuta, em termos de dimensão das áreas impermeabilizadas, densidade
de construção e supressão de áreas verdes. Estes fatores, conjugadamente com as características do
local, concorrem para qualificar esta como uma intervenção integrada no local onde se inserirá.
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Não obstante, há questões que deverão merecer atenção especial, como é o caso do balanço de terras
que a implantação do projeto acarretará, que não surge refletida no EIA, mas que integra as
preocupações ao nível das medidas de minimização deste descritor. De facto, consultado o anexo do
projeto de execução relativo às “Especialidades”, em particular o “Projeto de Estabilidade”, constata-se
que, em termos de escavação de terras, e respetiva condução a vazadouro autorizado, os valores
parciais e total são os indicados no quadro seguinte:
Zonas/Edifícios objeto de escavação de terras
Restaurante
Módulo de Instalações de Apoio ao Campismo
Loja de Conveniência
Bungalows
Portaria e grupo técnico
Edifício das Cisternas
Total (m3)

Totais parciais
(m3)
86,57
3335,22
102,76
8134,79
140,0
1696,80
13 469,14

O EIA nada refere quanto a estes valores de escavação, nem indica a existência de um edifício de
cisternas, não fazendo referência a potenciais utilizações a dar a estas terras sobrantes, previamente à
consideração de condução a vazadouro. Considera-se objeto de particular atenção o facto de ser
mencionado no EIA que o Restaurante vai ser instalado na casa principal da quinta, a reabilitar, e tal
intervenção implicar uma escavação da ordem da acima indicada. Parece igualmente estranho que a
construção do “Módulo de Instalações de Apoio ao Campismo” implique, ainda que seja necessária a
constituição de fundações, uma escavação com um volume de terras sobrantes acima dos 3 000 m3.
Também em relação ao projeto, permanece dúbia a utilização, ou não, a dar à entrada existente na parte
nascente da propriedade, junto à EM523, nada sendo referido quanto à sua permanência, utilização
reservada, manutenção ornamental, ou outra.
Relativamente ao Espigueiro que existe junto à entrada principal da quinta, que apesar de se encontrar
em estado de abandono e degradado, mantém as características deste tipo de estruturas, verifica-se na
planta de demolições a sua eliminação, nada sendo referido quanto à sua instalação em novo local.
É ainda de salientar, ao nível da descrição do projeto, a ausência de salvaguarda de utilização da área
passível de inundação por cheia do rio Labruja, na zona nordeste da quinta.
Analisado o PIP, pese embora a sua consistência enquanto documento de projeto de especialidade, este
não reflete preocupações estritas de utilização de material pertencente à flora autóctone da área de
inserção do projeto na seleção do material vegetal a aplicar, apresentando algumas escolhas de carácter
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exclusivamente ornamental. O EIA tem que estar obrigatoriamente conformado com as opções de
projeto e vice-versa, o que não se encontra aqui plasmado - esta matéria é objeto de medida específica
no descritor “Recursos Biológicos”, página 170 do “Relatório Síntese”, onde se indica: “- Utilizar
espécies autóctones na plantação e na sementeira dos espaços verdes.”.

Medidas de minimização
As medidas de minimização avançadas no Aditamento relacionam-se maioritariamente com ações de
recuperação e instalação do PIP concordando-se, na generalidade, com as mesmas.
Não obstante, atendendo à análise acima expressa resultante deste parecer setorial, assim como ao
apurado na visita ao local, deverão ser ainda observadas as seguintes recomendações adicionais, a
prestar à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento do projeto:
- esclarecimento quanto ao balanço de terras que a obra irá implicar, por cada um dos item acima
referidos;
- esclarecimento quanto ao tratamento/utilização a dar à entrada existente junto à EM523;
- elaboração de plano de reabilitação/relocalização, e respetiva integração do Espigueiro, para
preservação da memória do local e anteriores funções;
- apresentação do Regulamento de Utilização do parque de campismo e respetivas restrições
relativamente à área inundável; em alternativa, apresentação de documento, da responsabilidade da
autarquia, atestando a obrigatoriedade de inclusão no futuro Regulamento do Parque de
condicionamento/circunscrição/proibição de utilização da área inundável por parte dos campistas, de 30
de setembro a 1 de março e, fora deste período, em alturas de previsível queda pluviométrica intensa;
- revisão do PIP no sentido de demonstrar a utilização de material vegetal autóctone, em pelo menos
50% das espécies e número de exemplares a aplicar.
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Conclusão
Atendendo à análise realizada, da qual ressaltam, por um lado, a qualidade biofísica do espaço a
intervencionar, a sua localização privilegiada para a instalação de um equipamento com estas
características e as mais-valias decorrentes da futura instalação do projeto e, por outro, os aspetos
menos claros da documentação avaliada, sem contudo implicar revisões de monta, entende-se que os
impactes ambientais significativos não se revestem de carácter predominantemente negativo, e não são
passíveis de efeitos negativos permanentes e irreversíveis não mitigáveis. Ao contrário, concluiu-se que a
instalação do projeto, salvaguardadas as questões acima enumeradas e desde que implementadas as
medidas de minimização constantes do EIA, se reveste de sentido positivo para a antiga Quinta de
Antepaço, sua envolvente direta e para o concelho de Ponte de Lima, por criar a possibilidade de
diversificação do tipo de alojamento que oferece no momento atual.
Assim, considera-se que deverá ser emitido parecer favorável ao projeto, condicionado ao cumprimento
das medidas de minimização e recomendações elencadas ao longo do parecer sobre o descritor
Paisagem.

4.8. Socioeconomia

Caracterização da situação de referência
O EIA em apreço carateriza um conjunto de parâmetros de âmbito socioeconómico referentes ao
concelho de Ponte de Lima, detalhando alguns deles para a sede do concelho e para a freguesia de
Arcozelo, onde está prevista a localização do “Acqua Limia Camping”.
A referida freguesia tem 3 734 habitantes de acordo com os Censos de 2011, sendo a freguesia mais
populosa do concelho, com 8,6% da sua população.
Está integrada num concelho com uma área de 135,8 km2 e 43 498 habitantes, com uma densidade
populacional aproximada de 135,8 hab/ km2 registada em 2011.
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Apesar de se verificar nesta freguesia um efetivo populacional superior ao da sede do concelho, registase no período mais recente uma diminuição deste quantitativo, em favor da população da vila.
Perante os dados fornecidos, verifica-se que a freguesia em apreço registou crescimento populacional
até 2011, e algum decréscimo entre 2001 e 2011. No que respeita porém à pirâmide etária, verifica-se
que o maior número de efetivos se encontra entre os 25 e 64 anos, e a população entre os 0 e 25 anos
quase duplica o número de efetivos com mais de 65 anos, apesar de se registar algum envelhecimento
da população residente no período referido.
Os níveis de instrução da população residente são baixos. Com dados referentes a 2011, 13,3% não
sabe ler nem escrever, e 46,1% tem o primeiro ciclo de escolaridade, o que corresponde a e 59,4% da
população total do concelho.
Segundo o EIA, o concelho apresenta uma taxa de atividade que ronda os 42%, onde a maioria da
população ativa ocupa os setores secundário (50%) e terciário (40%), de forma semelhante ao que se
verifica na freguesia de Arcozelo, com uma taxa de atividade na ordem de 43,4%, estruturados com 46%
no setor secundário, e 51% no setor terciário. As atividades mais relevantes são a indústria
transformadora, construção civil, e a indústria extrativa, sendo também referida no Estudo a importância
crescente que o turismo tem vindo a assumir no concelho de Ponte de Lima, devido às suas condições
naturais, culturais e patrimoniais.
Atendendo assim à localização e à própria natureza do projeto, o EIA apresenta alguns quantitativos,
entre os quais o número de camas existentes no concelho de Ponte de Lima, igual a 590, das quais 18%
estão em Arcozelo; o número de utentes que em 2011 albergou o parque de campismo da Quinta de
Pentieiros, igual a 7 588, e os 5 755 peregrinos/turistas que pernoitaram no Albergue dos Peregrinos de
Ponte de Lima, integrado na rota portuguesa dos Caminhos de Santiago.
No que respeita à Saúde Pública, na freguesia de Arcozelo existe uma farmácia, sendo as restantes
necessidades supridas pelo Hospital Conde de Bretiandos, e pelo Centro de Saúde de Ponte de Lima. A
proximidade da área de intervenção com a vila de Ponte de Lima, permite um rápido acesso, por parte
dos serviços de transportes de emergência existentes na sede de concelho, ao hospital local.
A previsão do número de postos de emprego a criar com a implementação do parque de campismo
totaliza 28 funcionários.
A área onde se prevê realizar a intervenção encontra-se servida por um caminho municipal que dá
acesso à EN 306, EN 201e A27, ou, de outra forma, à EM 523, que liga ao centro da vila, assim inserida
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numa malha que facilita os acessos, sendo ainda de referir que o concelho dispõe de transportes
públicos regulares, centralizados no centro de Camionagem de Ponte de Lima (autocarros), beneficiando
a área de intervenção da proximidade deste equipamento.

Identificação e avaliação dos impactes
O EIA identifica um conjunto de impactes positivos, em relação a este descritor, que a seguir se listam:
- Manutenção e criação de emprego, não só no que respeita a postos de trabalho diretos como
indiretos;
- Dinamização das atividades económicas e consolidação de atividades existentes.
- Aumento da capacidade de alojamento da freguesia/concelho.
Os impactes negativos identificados são respeitantes essencialmente à fase de construção, sendo pois
limitados no tempo:
- Diminuição da qualidade de vida das populações, devido ao aumento da circulação de pesados e
equipamentos, aumento do ruído e das emissões atmosféricas, à presença de elementos estranhos à
paisagem, à desmatação e movimentação de terras, ao aumento de carga sobre as infraestruturas, em
especial de veículos pesados, e consequentemente, da perigosidade rodoviária.

Impactes Cumulativos
A implementação do projeto concorre para uma melhor qualidade de vida para a população local,
sobretudo ao nível do bem-estar dos visitantes, com repercussões ao nível da atração, quer de novos
residentes, quer de turistas. Cumulativamente, existirá o aumento do alojamento turístico disponível no
concelho, com o consequente aumento de emprego, quer pelos postos de trabalho criados diretamente
pelo parque, quer os indiretos, sobretudo os relacionados com o apoio ao turismo, como sejam
atividades de animação turística, desportiva e cultural.
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Medidas mitigadoras e potenciadoras
Apesar de os impactes serem tendencialmente positivos, em geral, o EIA apresenta a seguinte medida
potenciadora desses impactes:
- Aquisição de bens e serviços locais.
É também apresentado um conjunto de medidas mitigadoras dos impactes negativos decorrentes quer
da fase de construção quer da fase de exploração:
- Implementação do Plano de Segurança e Saúde, e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, bem como o Projeto de Segurança Contra Incêndios;
- Planeamento prévio dos percursos de veículos pesados evitando situações de constrangimento com a
mobilidade da população local;
- Deverão ser implementadas as medidas de minimização recomendadas para os diversos descritores
ambientais que permitem simultaneamente evitar efeitos negativos sobre hábitos e qualidade de vida das
populações;
- Deverão ser promovidas limpezas de rodados de veículos, evitando a deposição de detritos nas vias de
acesso à obra, reparando eventuais danos provocados no piso dessas vias;
- Promoção junto dos utentes do parque de campismo para as atividades culturais e desportivas, para a
etnografia e património local, potenciando a sua divulgação e usufruto;
- Sensibilização dos utentes, para o favorecimento das deslocações pedonais e mobilidade ciclável em
detrimento do automóvel.
- Implementar sistema de bike-share, permitindo que os campistas possam fazer visita turística ao
concelho evitando o automóvel.

Medidas de Minimização adicionais
Não obstante as medidas de minimização anteriormente descritas, deverão ser consideradas as
seguintes Medidas de Minimização adicionais:
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Fase de construção
- Face ao cronograma de trabalhos apresentado, deverá ser garantida a mobilidade da população local e
as condições de segurança junto à frente de obra;
- A população próxima do projeto deverá ser informada sobre a obra (motivo, tipo, especificidade,
faseamento, duração e data prevista para finalização, atividades ruidosas, desvios de trânsito e percursos
pedonais,) e sobre alterações aos planos, nomeadamente prazos, através da distribuição de brochura
pelas caixas de correio da população da área envolvente ao projeto, bem como através de um placar a
colocar na entrada da obra;
- Os percursos e horários para o transporte de materiais de construção e resíduos produzidos na obra
deverão ser definidos, em colaboração com a junta de freguesia, no sentido de minimizar a afetação da
mobilidade rodoviária e pedonal da população, garantindo os níveis de segurança desejáveis e da
acessibilidade a bens e serviços na área envolvente à obra, sendo publicitados na referida junta de
freguesia, devendo igualmente constar do placar na entrada da obra;
- Em termos de organização da obra, a instalação de estaleiros deverá ser localizada afastada das zonas
habitacionais, devendo ser tomado especial cuidado para a não utilização de terrenos exteriores à área a
intervencionar;
- A área de estaleiro e obra deverão ser vedadas e sinalizadas (tendo em atenção o definido na legislação
em vigor, quanto à sinalização de obras e obstáculos na via pública), de forma a evitar a ocorrência de
acidentes com a população local;
- Adicionalmente, deverá ser garantida uma boa iluminação da zona afeta à obra e assegurado o
cumprimento de todas as normas de segurança, e criadas condições para intervenção rápida em caso de
acidente;
- No final da fase de construção, deverá ser assegurada a desativação total dos estaleiros, e garantida a
remoção de todos os materiais residuais resultantes da obra.
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Fase de exploração
- Demonstração do modo de sensibilização aos utentes do parque para os valores ambientais e
patrimoniais presentes na envolvente, incluindo quais os cuidados a ter para a sua correta preservação;
- Deverá existir informação facilmente acessível no Parque de Campismo, destinada aos utentes e ao
pessoal, sobre os transportes públicos que servem o Parque;
- Criação de corredores pedonais e cicláveis ligando o parque de campismo à sede do concelho;
- Disponibilização e publicitação de um livro de registo na Junta de Freguesia, para receber eventuais
reclamações e/ou pedidos de informação.

Plano de monitorização
O EIA não apresenta qualquer plano de monitorização (PM) no âmbito da Socioeconomia, devendo ser
implementado o seguinte plano de monitorização:
Elaboração e envio à Autoridade de AIA (AAIA) de um relatório anual, a contar da data de início da
obra, circunstanciado, contendo as reclamações e pedidos de informação registados no livro de registo a
disponibilizar na Junta de Freguesia e no local, bem como o seguimento que lhes foi dado. Este serviço
de atendimento deve manter-se durante o período de exploração. Deve ser indicada a forma de
publicitação da existência do Livro de reclamações na Junta de Freguesia.

Conclusão
Face ao exposto, e em relação ao descritor Socioeconomia, considera-se ser de emitir parecer
favorável, condicionado à aplicação das medidas de minimização e potenciação, propostas no EIA e
adicionais constantes do presente parecer, e ao plano de monitorização adicional, assim como o
cumprimento das medidas específicas para a qualidade do ar e ambiente sonoro propostas no âmbito
dos respetivos descritores.

47/100
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 769
Processo 530862
Acqua Limia Camping
agosto de 2012

Parecer Final da Comissão de Avaliação

4.9. Qualidade do Ar

Situação de referência
Procedeu-se à caracterização da situação de referência, que teve como objetivo identificar as principais
ações responsáveis pela emissão de poluentes, bem como a avaliação dos impactes causados pela
implementação de um Parque de Campismo de carácter urbano, integrado numa unidade de
intervenção, que pretende valorizar as margens do Rio Lima, numa ótica de ações integradas e
planeadas.
Para a caraterização deste descritor foram analisados dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), através da base de dados sobre a Qualidade do Ar – QualAr (QualAr, 2012) e do
levantamento de Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho (APA, 2011). Foram ainda
analisados os dados publicados pela CCDRN no Relatório de Análise Estatística dos Dados de
Qualidade do Ar da Região Norte, de 2010 (CCDRN, 2011). Uma vez que nem na área de implantação
do parque de campismo, nem na sua envolvente, se encontram estações de monitorização da Rede
Nacional, a avaliação da qualidade do ar não é específica para a área do projeto; no entanto, recorreu-se
a informação disponível para a estação mais próxima do local. O concelho de Ponte de Lima é abrangido
pela rede de monitorização da qualidade do ar do Norte, tendo como estação de medição da qualidade
de ar mais próxima a estação da Senhora do Minho, no concelho de Viana do Castelo.
Tratando-se de uma estação rural de fundo as medições aqui realizadas são representativas para áreas
de vários km2, em redor da própria instalação, e não se verifica a influência direta de emissões de
nenhuma fonte em particular. Esta estação mede Óxidos de Azoto (NOx); Partículas inaláveis <10 dm;
Partículas <2,5 dm (PM2,5), e Ozono (O3), desde março de 2005.
Para a contabilização do total de emissões atmosféricas produzidas em Ponte de Lima foram utilizados
os dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, no inventário de Emissões de Poluentes
Atmosféricos por Concelho, referentes ao ano de 2009, e que contabilizam óxidos de enxofre (SOx),
dióxido de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), metano (CH4),
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), amónia (NH3), Partículas
inaláveis <10 dm (PM10), chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg) e metano (CH4).
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Identificação de impactes
Os impactes sobre este descritor foram avaliados, dando destaque às ações que se prevêem sejam mais
impactantes sobre a qualidade do ar local, sobretudo na fase de obra. Durante a fase de obra, a
qualidade do ar será afetada pela emissão de poluentes atmosféricos associados à circulação de veículos
e à operação de maquinaria pesada. Ocorrerá também a emissão de poeiras de pequena dimensão
(PM10), resultantes dos movimentos de terras na zona do parque de campismo. Todos estes impactes
representam fontes significativas de partículas para a atmosfera, com notório incómodo para a
população vizinha da obra e passante.
A quantidade de poeiras em suspensão na atmosfera tenderá a fazer-se sentir nas imediações do parque
de campismo, e será afetada pelas caraterísticas do próprio solo (granulometria e teor de humidade), e
pelas condições climáticas (períodos de maior ou menor pluviosidade, e de velocidade e orientação dos
ventos dominantes), prevendo-se que nos meses de Verão (de junho a setembro) o impacte seja mais
significativo. O impacte considerado classifica-se como negativo, direto, temporário, reversível e de
magnitude média/elevada, sendo classificado como significativo. Na fase de exploração, e uma vez que o
parque de campismo se encontra numa zona pouco poluída do ponto de vista da qualidade do ar, os
principais impactes sobre este descritor serão limitados à área do parque, e resultarão das emissões
gasosas dos veículos (utentes e fornecedores) que utilizam o parque de campismo, não se prevendo
fontes fixas de poluição atmosférica. Tendo como pressupostos que o Acqua Limia Camping terá uma
taxa de ocupação média será similar à taxa de ocupação de outros parques de campismo da Região
Norte (24,8%), e o reduzido acréscimo de tráfego previsto, é de prever um aumento do nível de PM10,
NOx e O3 na zona envolvente ao parque. No entanto, o impacte ao nível deste descritor será sentido
nos meses de maior afluência de campistas ao parque, previsivelmente nos meses de Verão. O impacte
considerado classifica-se como negativo, direto, periódico, reversível e de magnitude reduzida/média,
sendo classificado como pouco significativo.

Medidas de minimização
Fase de obra
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No projeto em avaliação, os impactes na qualidade do ar são mais significativos e de mais difícil controlo
nesta fase, sendo necessário identificar uma série de ações que, em conjunto, permitam diminuir as
emissões difusas de partículas atmosféricas:
- Construção de circuitos de circulação interna da obra e construção de uma plataforma para
estacionamento dos camiões, para transporte de materiais pulverulentos, tais como gravilha, saibro ou
similar.
- Construção de tapumes com altura mínima de 2 metros para separar a obra da via pública,
principalmente na zona que confina com habitações;
- As atividades acessórias e de apoio à obra, tal como os trajetos de circulação, externos à obra, das
viaturas que transportam matérias passíveis de provocar a emissão difusa de poeiras, devem evitar zonas
sensíveis, tais como escolas, centros de saúde, hospitais e aglomerados habitacionais;
- Em áreas não pavimentadas, o acesso de veículos e maquinaria pesada deve ser reduzido ao
estritamente necessário, limitando a velocidade dos veículos a valores entre 25 a 30 km/h;
- Cobertura da carga de todos os camiões de transporte de resíduos granulares, areias e escombros
com tela, mantendo uma distância mínima de 10 cm entre a superfície da carga e a cobertura;
- Rega com água não potável de materiais inertes e resíduos armazenados em obra, principalmente
materiais granulares, tal como os trajetos de circulação em terra batida. Esta medida deverá ser alvo de
especial atenção em dias secos e ventosos;
- Proteger os resíduos armazenados temporariamente em obra com telas impermeáveis;
- Em situações de empilhamento de materiais, ter em consideração a sua estabilidade em termos de
altura, e a intensidade e direção predominante dos ventos, evitando a contaminação de zonas sensíveis;
- Garantir que os veículos em circulação e máquinas pesadas se encontram em ótimas condições de
funcionamento, minimizando as emissões atmosféricas do modo rodoviário;
- Lavagem dos rodados dos camiões à saída da obra, quando se verifique que os mesmos se encontram
com lamas e poeiras suscetíveis de contaminação do percurso de circulação;
- Sensibilizar e formar os funcionários da obra para as ações necessárias para evitar a emissão difusa de
partículas e consequente poluição atmosférica.
50/100
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 769
Processo 530862
Acqua Limia Camping
agosto de 2012

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Fase de exploração
- 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;
- Assegurar, nos dias de maior afluência ao concelho, devido à existência de festas e romarias, a
interdição de estacionamento nas imediações do Parque de Campismo, evitando o congestionamento
nesta zona, e permitindo o acesso por parte dos campistas;
- Promover a plantação de espécies autóctones que permitam a absorção de partículas e compensação
das emissões resultantes do funcionamento do Parque de Campismo;
- Melhorar e/ou aumentar a rede de transportes públicos, potenciando a sua utilização pelos campistas;
- Implementar um pequeno circuito de minibus a gás natural, que tenha como ponto de paragem o
parque de campismo, nomeadamente em datas festivas, permitindo o transporte dos campistas para o
centro das festividades.

Plano de Monitorização
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, não
tendo sido proposto um plano de monitorização para este descritor.
O Empreiteiro Geral assegura o correto desempenho ambiental da obra, através do total cumprimento
dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e ainda adotando políticas, regras e práticas que assegurem
a melhoria contínua das atividades a realizar, implementando também as medidas de minimização
propostas no EIA.
Na prática, este desempenho traduz-se na adoção de boas práticas de gestão.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável relativo ao descritor “Qualidade do Ar”,
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização anteriormente elencadas.
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4.10. Património

Enquadramento
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) respeita à instalação de um Parque de Campismo no
Lugar de Antepaço, Arcozelo, em Ponte de Lima.
O local encontra-se identificado na Planta de Zonamento do PU de Ponte de Lima como “Equipamentos
de Utilização Coletiva”, inserindo-se na Zona Especial de Proteção da Ponte sobre o rio Lima, classificada
como Monumento Nacional, pelo Decreto de 16-06-1910, observando-se outras ocorrências
patrimoniais referidas no EIA (Anexo II – Trabalhos Arqueológicos: Caracterização da Situação de
Referência).
O Estudo revela que, na área de incidência direta do projeto, os trabalhos de prospeção revelaram 8
ocorrências patrimoniais de cariz etnográfico, arquitetónico e local com interesse arqueológico, histórico
e patrimonial, designadamente, a Casa da Quinta, espigueiro, anexos agrícolas, reaproveitamento de
elementos arquitetónicos, Via/Caminho de Santiago e um portal. Na área de incidência indireta não
foram detetados elementos patrimoniais de relevo.

Análise dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas
- Casa da Quinta (1): o projeto incide diretamente sobre este elemento, o qual irá ser objeto de uma
intervenção de restauro e readaptação à sua nova funcionalidade. Este projeto já foi apreciado pela
Tutela, tendo sido emitido parecer favorável.
- Espigueiro (2): o projeto incide diretamente sobre este elemento. Verificando-se na Planta de
Alterações (demolições, construções) a eliminação deste elemento patrimonial, sem proposta alternativa
para a sua relocalização, depreende-se a sua total destruição.
- Edifícios anexos de apoio rural (3 e 4): o projeto incide diretamente sobre estes elementos, prevendose a sua demolição integral.
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- Elementos arquitetónicos (5 e 6): o projeto incide diretamente sobre estes elementos, uma vez que
estes se encontram integrados em muro de delimitação de propriedade, sendo objeto de proposta de
restauro e reposição de elementos, com preservação in situ.
- Via / Caminho de Santiago (7): o projeto incide diretamente sobre este elemento, na medida em que é
confinante com a estrutura do muro de vedação, que será sujeito a uma intervenção de
recuperação/restauro, prevendo-se pontualmente a desmontagem e recolocação dos elementos
constituintes.
- Portal (8): o projeto incide diretamente sobre este elemento, prevendo-se o seu entaipamento.

Análise dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas (Fase de Obra)
Genericamente, a avaliação efetuada apresenta impactes sobre o património, que se classificam como
negativos, diretos, de magnitude elevada, de duração permanente e irreversíveis.
- Casa da Quinta (1): tendo em conta que será objeto de uma intervenção de recuperação qualificada,
entende-se que os impactes poderão ser considerados positivos, na medida em que se trata uma
reabilitação arquitetónica com padrões de qualidade considerados adequados ao seu valor patrimonial.
- Espigueiro (2): verificando-se na Planta de Alterações (demolições, construções) que se prevê a
eliminação deste elemento patrimonial, sem proposta alternativa para a sua relocalização, considera-se
que existem impactes diretos negativos e irreversíveis, de magnitude elevada e permanentes. Atendendo
à qualidade arquitetónica verificada nos elementos da fachada (frontão), que lhe conferem um valor
patrimonial médio, entende-se que esta proposta deverá ser objeto de medidas de minimização
adequadas à sua salvaguarda.
- Edifícios anexos de apoio rural (3 e 4): o projeto prevê a sua demolição integral, pelo que se considera
que existem impactes diretos negativos e irreversíveis, de magnitude elevada e permanentes.
- Elementos arquitetónicos (5 e 6): uma vez que estes se encontram integrados em muro de delimitação
de propriedade, sendo objeto de proposta de restauro e reposição de elementos, com preservação in
situ, prevê-se que existirão impactes diretos pouco significativos e de magnitude reduzida.
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- Via/Caminho de Santiago (7): sobre este elemento prevêem-se impactes indiretos negativos, de
magnitude média e temporários, tendo em conta que a afetação sobre este elemento decorrerá durante
o período de obra (recuperação do muro que a acompanha).
- Portal (8): sobre este elemento considera-se que existem impactes diretos negativos, reversíveis, de
magnitude média, uma vez que o seu entaipamento lhe retira o carácter funcional e formal enquanto
portal (acesso).

Medidas de minimização
- Casa da Quinta (1): o estudo apresenta, como medida de minimização para memória futura, o registo
do estado atual, e o acompanhamento dos trabalhos de limpeza e demolição de estruturas interiores e
rebocos, com a qual se concorda genericamente.
- Espigueiro (2): o estudo apresenta o registo do estado atual, para memória futura, bem como a sua
desmontagem e montagem para outra zona da área de intervenção. Concorda-se genericamente com
esta ação, devendo a mesma ser objeto de projeto específico a ser apresentado à Tutela para
competente parecer.
- Edifícios anexos de apoio rural (3 e 4): o Estudo propõe a elaboração de Memória Descritiva com
levantamento fotográfico exaustivo e acompanhamento dos trabalhos de limpeza e demolição, pelo que
se concorda com esta medida.
- Elementos arquitetónicos (5 e 6): o estudo propõe a elaboração de Memória Descritiva com
levantamento fotográfico exaustivo e acompanhamento dos trabalhos de limpeza, pelo que se concorda
com esta medida.
- Via/Caminho de Santiago (7): o Estudo recomenda o registo gráfico, fotográfico e descrição exaustiva,
bem como o acompanhamento arqueológico na fase de trabalhos de recuperação do muro. Concorda-se
genericamente com estas medidas; no entanto, deverá ser assegurada a integridade física deste elemento
mediante a implementação de medidas de proteção à plataforma da via (geotêxtil e camada de inertes
que impeçam a degradação do pavimento).
- Portal (8): o Estudo propõe o registo gráfico e fotográfico, bem como a sua descrição exaustiva e o
acompanhamento arqueológico efetuado durante os trabalhos de limpeza e demolição das pilastras, caso
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não sejam integradas na solução preconizada. Sobre este elemento, considera-se que se deveria proceder
à conservação formal, mantendo-se a sua imagem/memória enquanto acesso de referência no local.

Análise dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas (Fase de Exploração)
Não se identificaram impactes para este descritor na Fase de Exploração.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o relatório elaborado para a avaliação dos impactes decorrentes da
implementação deste projeto permitiu proceder à correta avaliação dos elementos patrimoniais
identificados na área do projeto. As medidas de minimização preconizadas mereceram igualmente
concordância, sugerindo-se pontualmente a sua complementarização com ações consideradas adequadas
à salvaguarda dos valores patrimoniais em causa.
Em conformidade com o exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável ao presente projeto, nos
termos indicados na avaliação anteriormente detalhada.

4.11. Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres às
seguintes entidades: Câmara Municipal de Ponte de Lima (CMPL), Direção Regional de Agricultura e das
Pescas do Norte (DRAPN), Turismo de Portugal (TP) e Autoridade Florestal Nacional (AFN), sendo
que todas as entidades emitiram parecer, encontram-se os mesmos em anexo.
A leitura integral dos referidos pareceres pode ser efetuada por consulta aos Anexos ao presente
Parecer, destacando-se seguidamente o sentido de cada um deles.
A Direção Regional de Agricultura, do Desenvolvimento e das Pescas do Norte, indica no
seu parecer que não são expectáveis impactes negativos significativos para a atividade agrícola e
populações rurais.
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Contudo, indica que deverá ser solicitada autorização à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional
(RAN) para uso não agrícola das áreas integradas na RAN.
O Turismo de Portugal emite parecer favorável, deixando uma chamada de atenção para as
condicionantes estabelecidas no plano de urbanização aplicável, em relação às zonas inundáveis, que o
projeto também deverá acautelar para a dotação do estacionamento.
A Autoridade Florestal Nacional emite parecer favorável condicionado:
- à rearborização com espécies adequadas à região no respeito pelo disposto no PROF do Alto Minho
(DR nº 16/2007, de 28 de março;
- ao cumprimento das disposições estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) do concelho de Ponte de Lima.
A Câmara Municipal de Ponte de Lima, na sua qualidade de Entidade Licenciadora, emite parecer
favorável.
Assim, a CA considerou que as entidades consultadas, que deram resposta, não se opõem ao parecer
favorável sobre o projeto, condicionado ao cumprimento das condições que impõem.

4.12. Plano de Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação
que lhe é dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a
garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as
que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
56/100
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 769
Processo 530862
Acqua Limia Camping
agosto de 2012

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e
importância, os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os
parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no
cumprimento da legislação em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a
alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os fatores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado,
conforme indicado no EIA, e para a fase de exploração, são o Ambiente Sonoro, Resíduos e Património.
A CA acrescentou ainda ações de monitorização em relação à socio-economia.
Periodicamente deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
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Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos, anualmente, para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

5. CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu
durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 25 de junho de 2012 a e o seu final a 23 de julho de
2012.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e dos Aditamentos, considera-se que a informação reunida e disponibilizada
constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Assim, face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que, na
globalidade, os impactes negativos mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas
as adequadas medidas de minimização, assim como cumpridos os planos de monitorização analisados
pela CA, e os previstos no âmbito deste Parecer, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto
do parque de campismo “Acqua Limia Camping”, condicionado ao integral cumprimento das
condicionantes, das medidas de minimização, às expressas no EIA e aceites pela CA, e às demais,
consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como à entrega
e validação, previamente ao licenciamento, dos elementos, que seguidamente se listam:

58/100
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 769
Processo 530862
Acqua Limia Camping
agosto de 2012

Parecer Final da Comissão de Avaliação

Condicionantes:
1. Obtenção de autorização, pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN), para uso
não agrícola das áreas integradas na RAN;
2. A captação de água através dos dois furos estão sujeitas a licenciamento por parte da ARHN;
3. Rearborização com espécies adequadas à região no respeito pelo disposto no PROF do Alto Minho
(DR nº 16/2007, de 28 de março);
4. Cumprimento das disposições estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) do concelho de Ponte de Lima;
5. Conservação formal do Portal de acesso à Quinta, mantendo-se a sua imagem/memória enquanto
acesso de referência no local;
6. Cumprimento integral e cronológico das Medidas de Minimização (decorrentes do EIA e aceites
pela CA, e as avançadas pela CA) e dos Planos de Monitorização indicados no EIA, com as
alterações avançadas pela CA, constantes no Parecer Final e descriminados no anexo à Declaração
de Impacte Ambiental (DIA).

Elementos a entregar previamente ao licenciamento, à Autoridade de AIA:
1. Verificação da conformidade do levantamento topográfico. Caso se constate a existência de
desfasamento entre o levantamento que serviu de base à elaboração do projeto e a realidade,
deverá o mesmo ser adaptado às novas circunstâncias e serem apresentados os respetivos
elementos escritos e desenhados;
2. Esclarecimento quanto ao balanço de terras que a obra irá implicar, por cada um dos seguintes
itens: Restaurante, Módulo de Instalações de Apoio ao Campismo, Loja de Conveniência,
Bungalows, Portaria e grupo técnico, e Edifício das Cisternas;
3. Esclarecimento quanto ao tratamento/utilização a dar à entrada existente junto à EM523;

59/100
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 769
Processo 530862
Acqua Limia Camping
agosto de 2012

Parecer Final da Comissão de Avaliação

4. Elaboração de projeto de reabilitação/relocalização, e respetiva integração do Espigueiro, devendo
o mesmo ser apresentado à Tutela, através de consulta à AAIA, para competente parecer;
5. Apresentação do Regulamento de Utilização do parque de campismo e respetivas restrições
relativamente à área inundável; em alternativa, apresentação de documento, da responsabilidade da
autarquia, atestando a obrigatoriedade de inclusão no futuro Regulamento do Parque de
condicionamento/circunscrição/proibição de utilização da área inundável por parte dos campistas,
de 30 de setembro a 1 de março e, fora deste período, em alturas de previsível queda
pluviométrica intensa;
6. Revisão do PIP, se necessário, no sentido de demonstrar o cumprimento do disposto no PROF do
Alto Minho (DR nº 16/2007, de 28 de março);
7. Apresentação de proposta que explicite o formato da ação proposta no EIA de “Sensibilização dos
trabalhadores para a importância da conservação das áreas com maior valor biológico”, e respetivos
meios humanos, recursos pedagógicos e equipamentos a envolver;
8. Apresentação de planta com identificação da zona onde é possível localizar o estaleiro no sentido
de garantir que o mesmo se localiza em área de menor sensibilidade biológica, conforme indicado
no EIA, devendo privilegiar-se uma localização não inserida no Sítio de Importância Comunitária do
Rio Lima;
9. Apresentação de planta com identificação das áreas destinadas à implementação da medida
proposta no EIA: “Disponibilizar áreas com vegetação arbórea e arbustiva capaz de funcionar como
habitats de refúgio, alimentação e reprodução para a avifauna e para os mamíferos”, e respetiva
memória descritiva e justificativa da proposta, abrangendo o Sítio de Importância Comunitária do
Rio Lima face aos impactes negativos identificados no EIA;
10. Apresentação de proposta do procedimento de controlo de implementação das operações
“aplicação de fertilizantes e outros produtos fitossanitários ao estritamente necessário à manutenção dos
espaços” e “limpeza de vegetação na zona de implementação do projeto 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 atividade no parque de campismo” (por exemplo, adesão a
sistema externo de ecogestão e auditoria, e informar a AAIA dos registos e renovações
subsequentes);
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11. Apresentação de proposta que explicite o formato das “campanhas de sensibilização junto dos
utentes do parque de campismo no sentido de informar sobre a importância dos habitats naturais e
seminaturais presentes sobretudo na sua envolvente”, nomeadamente, meios humanos, recursos
pedagógicos e equipamentos a envolver;
12. Apresentação de plano de sinalização viária relativa ao parque de campismo, que deverá incluir
medida proposta no EIA: “Propor limites à velocidade de circulação automóvel nas vias onde se permite
essa circulação, diminuindo a probabilidade de atropelamento de répteis”;
13. Apresentação de projeto de sinalização, incluindo localização do(s) sinal(is), tipo(s) de suporte e
maqueta(s) do conteúdo informativo relativo às medidas propostas no EIA: “Implementação de
sinalização pedagógica sobre a existência de área classificada assim como das espécies presentes” e
“Colocação ao longo da Ecovia existente nas margens do rio Lima de sinalização informativa sobre a
importância de preservação dos espaços naturais, apelando à colocação de resíduos em local próprio”;
14. Apresentação do projeto de circulação viária no espaço em causa, atenta à medida proposta no
EIA: “Encerramento do acesso não regularizado (a noroeste) do parque de estacionamento existente nas
imediações da área de intervenção e junto à margem esquerda [direita?] do rio Lima, condicionando o seu
acesso, que passará a ser efetuado apenas pela entrada regularizada, impedindo desta forma a criação de
mais pontos de acesso de veículos à área mais próxima do rio Lima”.
15. Apresentação de planeamento prévio dos percursos de veículos pesados, evitando situações de
constrangimento com a mobilidade da população local;
16. Registo do estado atual da Casa da Quinta para memória futura;
17. Elaboração de Memória Descritiva com levantamento fotográfico exaustivo dos edifícios anexos de
apoio rural;
18. Elaboração de Memória Descritiva com levantamento fotográfico exaustivo e acompanhamento dos
trabalhos de limpeza dos elementos arquitetónicos (5 e 6);
19. Registo gráfico, fotográfico e descrição exaustiva da Via/Caminho de Santiago;
20. Registo gráfico e fotográfico, bem como descrição exaustiva do Portal;
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21. Deverá ser indicada a forma de publicitação da existência do Livro de Reclamações na Junta de
Freguesia.

Medidas de Minimização:
FASE DE CONSTRUÇÃO

1. Cumprimento das MM 3, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 44, 45 e 50 da listagem
das “Medidas de minimização gerais da fase de construção”, publicadas pela APA;
2. Proceder ao restabelecimento e recuperação do solo na área do projeto, através do
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com especial atenção para a descompactação
e o arejamento dos solos;
3. Dever-se-á instalar o estaleiro e outras áreas de apoio à obra preferencialmente em solos a ocupar
futuramente pelos edifícios a construir, o mais afastado possível das zonas habitacionais, devendo
ser tomado especial cuidado para a não utilização de terrenos exteriores à área a intervencionar;
4. A circulação da maquinaria afeta a obra deverá efetuar-se preferencialmente através das faixas onde
se irão localizar as vias de circulação a construir, promovendo-se eventualmente uma
descompactação de outros solos afetados;
5. Para os materiais a utilizar, e para todos os outros que se venham a identificar, devem definir-se,
atendendo as características dos materiais e aos processos de manuseamento e acondicionamento,
as medidas preventivas adequadas, criando por exemplo uma zona impermeabilizada, para
manuseamento de produtos suscetíveis de contaminação dos solos. Não descurar a atenção a
produtos perigosos de utilização indireta, como sejam os combustíveis, tanto no que se refere ao
acondicionamento, como na sua utilização;
6. Deverá ser promovida a utilização de materiais que evitem a impermeabilização desnecessária dos
solos;
7. No final da fase de obra, deverá ser promovida uma limpeza do solo eventualmente contaminado
quer por resíduos sólidos quer por resíduos líquidos;
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8. Devem ser efetuados os trabalhos de drenagem de forma a garantir boas condições de escoamento,
evitando situações de extravasão marginal;
9. Deverão garantir o uso eficiente da água, tanto na fase de construção como na exploração, visando
a reutilização e reduzindo ao mínimo, os consumos;
10. 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;
11. A zona de resíduos perigosos deve estar equipada com 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;
12. O funcionamento do estaleiro e o depósito de materiais deverá ser rigoroso, de forma a evitar
derrames acidentais;
13. A demolição deverá ser seletiva e criteriosa, separando à origem os diversos componentes;
14. 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;
15. Deverão ser promovidas limpezas de rodados de veículos, evitando a deposição de detritos nas vias
de acesso à obra, reparando eventuais danos provocados no piso dessas vias;
16. Face ao cronograma de trabalhos apresentado, deverá ser garantida a mobilidade da população local
e as condições de segurança junto à frente de obra;
17. A população próxima do projeto deverá ser informada sobre a obra (motivo, tipo, especificidade,
faseamento, duração e data prevista para finalização, atividades ruidosas, desvios de trânsito e
percursos pedonais,) e sobre alterações aos planos, nomeadamente prazos, através da distribuição
de brochura pelas caixas de correio da população da área envolvente ao projeto, bem como através
de um placar a colocar na entrada da obra;
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18. Sob o ponto de vista da vegetação existente, garantir a manutenção de todos os exemplares que
possam com vantagem ser integrados no projeto;
19. Os percursos e horários para o transporte de materiais de construção e resíduos produzidos na
obra deverão ser definidos, em colaboração com a junta de freguesia, no sentido de minimizar a
afetação da mobilidade rodoviária e pedonal da população, garantindo os níveis de segurança
desejáveis e da acessibilidade a bens e serviços na área envolvente à obra, sendo publicitados na
referida junta de freguesia, devendo igualmente constar do placar na entrada da obra;
20. Deverá ser garantida uma boa iluminação da zona afeta à obra e assegurado o cumprimento de
todas as normas de segurança, bem como criadas condições para intervenção rápida em caso de
acidente;
21. Construção de tapumes com altura mínima de 2 metros para separar a obra da via pública,
principalmente na zona que confina com habitações;
22. Em áreas não pavimentadas do projeto, o acesso de veículos e maquinaria pesada deve ser reduzido
ao estritamente necessário, limitando a velocidade dos veículos a valores entre 25 a 30 km/h;
23. Cobertura da carga de todos os camiões de transporte de resíduos granulares, areias e escombros
com tela, mantendo uma distância mínima de 10 cm entre a superfície da carga e a cobertura;
24. Rega com água não potável de materiais inertes e resíduos armazenados em obra, principalmente
materiais granulares, tal como os trajetos de circulação em terra batida. Esta medida deverá ser alvo
de especial atenção em dias secos e ventosos;
25. Proteger os resíduos armazenados temporariamente em obra com telas impermeáveis;
26. Em situações de empilhamento de materiais, ter em consideração a sua estabilidade em termos de
altura, e a intensidade e direção predominante dos ventos, evitando a contaminação de zonas
sensíveis;
27. Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de limpeza e demolição de estruturas interiores e
rebocos da Casa da Quinta, assim como dos trabalhos de limpeza e demolição dos edifícios anexos
de apoio rural;
28. Acompanhamento arqueológico na fase de trabalhos de recuperação do muro que acompanha a
Via/Caminho de Santiago. Deverá ser assegurada a integridade física deste elemento mediante a
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implementação de medidas de proteção à plataforma da via (geotêxtil e camada de inertes que
impeçam a degradação do pavimento);

FASE DE EXPLORAÇÃO

29. Promoção, junto dos utentes do parque de campismo, das atividades culturais e desportivas,
etnografia e património local, potenciando a sua divulgação e usufruto;
30. De forma a evitar o pisoteio desnecessário, as áreas de circulação dos utentes deverão estar bem
assinaladas;
31. No caso de se verificar alguma rutura na rede de drenagem de águas residuais, esta deve ser de
imediato reparada no sentido de minimizar a contaminação das águas subterrâneas, superficiais e do
solo;
32. Aumentar o número de ecopontos permitindo uma proporção de um para cada 30 campistas,
cumprindo assim o ponto 1, do artigo 18º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro;
33. Prever um local isolado das zonas destinadas aos campistas e claramente identificado, para a lavagem
e manutenção dos contentores, cumprindo com o disposto no ponto 4, do artigo 18º da Portaria n.º
1320/2008, de 17 de Novembro;
34. Sensibilização dos funcionários do parque de campismo e seus utentes para a importância não só da
separação dos resíduos, mas principalmente para a prevenção de produção de resíduos, através de
posters ou outros sistemas informativos;
35. Estabelecer parceria com a RESULIMA para a recolha dos Óleos Alimentares Usados provenientes
do restaurante, e sensibilizar os funcionários para a importância da sua separação, evitando a sua
decapagem nos esgotos, com as consequências nefastas que daí decorrem;
36. Instalar pelo menos um óleão, e sensibilizar os campistas para a separação dos Óleos Alimentares
Usados, informando e incentivando a colocar este resíduo em embalagens fechadas e a depositá-las
no contentor, evitando a descarga na rede de esgotos;
37. Promover a compostagem in situ, permitindo a valorização orgânica dos resíduos biodegradáveis
provenientes da cozinha do restaurante e dos resíduos verdes provenientes das operações de
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manutenção dos arranjos exteriores, e reutilização do composto produzido nos próprios espaços
do recinto do parque de campismo;
38. Demonstração do modo de sensibilização aos utentes do parque para os valores ambientais e
patrimoniais presentes na envolvente, incluindo quais os cuidados a ter para a sua correta
preservação;
39. Implementar sistema de bike-share, permitindo que os campistas possam fazer visitas turísticas ao
concelho evitando o automóvel;
40. Deverá existir informação facilmente acessível no Parque de Campismo, destinada aos utentes e ao
pessoal, sobre os transportes públicos que servem o Parque;
41. Criação de corredores pedonais e cicláveis ligando o parque de campismo à sede do concelho;
42. Disponibilização e publicitação de um livro de registo na Junta de Freguesia, para receber eventuais
reclamações e/ou pedidos de informação;
43. Assegurar, nos dias de maior afluência ao concelho, devido à existência de festas e romarias, a
interdição

de

estacionamento

nas

imediações

do

Parque

de

Campismo,

evitando

o

congestionamento nesta zona, e permitindo o acesso por parte dos campistas;
44. Melhorar e/ou aumentar a rede de transportes públicos, potenciando a sua utilização pelos
campistas;
45. Implementar um pequeno circuito de minibus a gás natural, que tenha como ponto de paragem o
parque de campismo, nomeadamente em datas festivas, permitindo o transporte dos campistas para
o centro das festividades.
46. Deverá fazer-se o controlo da correta 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;
47. 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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48. 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 Projeto de Arquitetura Paisagista;
49. Quando se verificar que os arbustos se encontram demasiado lenhosos, partidos ou mau estado
fitossanitário, os mesmos devem ser substituídos, por exemplares da mesma espécie, conforme
plano de plantação;
50. As árvores não deverão ser alvo de poda regular, com a exceção 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.

FASE DE DESATIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO

51. Cumprimento da MM 41 da listagem das “Medidas de minimização gerais da fase de construção”,
publicadas pela APA;
52. O funcionamento do estaleiro de depósito de materiais deverá ser rigoroso, de forma a evitar
derrames acidentais;
53. A demolição deverá ser seletiva e criteriosa, devendo separar-se os Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) com vista à sua posterior reutilização e/ou reciclagem;
54. 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;
55. Após a conclusão dos trabalhos de demolição, todas as zonas de trabalho deverão ser
meticulosamente limpas.
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Planos de Monitorização:

1. Património
Para este descritor, deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso
e efetivo de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do solo e subsolo.
Ressalva-se que este acompanhamento deverá ser efetuado 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 infraestrutura.
Em alternativa, dado a versatilidade deste tipo de projeto, poder-se-á efetuar alterações ao projeto, com
a finalidade de não afetar o património, ou algum elemento arquitetónico para memória futura. A
proposta de alteração fica sujeita a parecer técnico da equipa de arqueologia e aprovação da respetiva
Tutela, através de consulta à AAIA.
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.

2. Ambiente Sonoro
Em relação a este descritor, o Plano de Monitorização apresenta objetivos de informar sobre a situação
existente e identificar possíveis impactes de forma a poder corrigir medidas de minimização mais
eficazes no terreno.
As medições acústicas presentes no EIA Parque de Campismo Ponte de Lima – Componente Ambiente
Sonoro devem ser verificadas, na fase de exploração, um ano após entrada em funcionamento do
empreendimento, para eventual definição de medidas corretivas 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.
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As medições deste estudo devem ser verificadas por uma ação de monitorização dos níveis sonoros na
envolvente do empreendimento, junto dos recetores 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.

3. Resíduos
Os resíduos produzidos durante o funcionamento do Parque de Campismo deverão ser objeto de
monitorização. Esta monitorização tem como objetivo 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 objeto de análise, com carácter anual, por parte da AAIA.
Nos registos de resíduos deverão constar:
- A quantidade e tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, tratados e valorizados ou
eliminados;
- Os resíduos devem ser classificados quanto ao código LER e perigosidade;
- Identificação das condições de armazenamento;
- Identificação do destino final.
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 correto encaminhamento.
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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 nº 330/2001, de 2 de Abril.
Desta forma, os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos num
relatório a apresentar à AAIA.
O Empreiteiro Geral deverá ainda garantir o correto desempenho ambiental da obra, através do total
cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e ainda adotando políticas, regras e práticas,
que assegurem a melhoria contínua das atividades a realizar, implementando também as medidas de
minimização propostas no EIA.

4. Socioeconomia
Elaboração e envio à Autoridade de AIA (AAIA) de um relatório anual, a contar da data de início da
obra, circunstanciado, contendo as reclamações e pedidos de informação registados no livro de registo a
disponibilizar na Junta de Freguesia e no local, bem como o seguimento que lhes foi dado. Este serviço
de atendimento deve manter-se durante o período de exploração.
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FICHA TÉCNICA
ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral
Dra. Rita Ramos
Dra. Maria João Barata
Eng. Luís Santos
Eng. Miguel Catarino
Eng. Teresa Gradim
Arqt. Alexandre Basto

ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE
Eng. Maria João Magalhães

INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE
Arqt. Pais. Miguel Portugal

INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
Dr. Pedro Baère de Faria (Extensão do Minho e Douro Litoral)

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO NORTE
Dra. Anabela Lebre
Arqt. Carla Ribatua

ENTIDADE PROMOTORA DA CONSULTA DO PÚBLICO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Dra. Rita Ramos

A Presidente da Comissão de Avaliação

(Alexandra Duborjal Cabral)
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ANEXOS
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