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Introdução

O resumo não técnico constitui uma peça obrigatória do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), detendo o papel de sumarizar e traduzir numa linguagem não
técnica o conteúdo do referido estudo, tornando-o acessível ao público em geral.

É nesse contexto que se elabora o presente Resumo Não Técnico, sendo uma peça
autónoma que integra o EIA do Parque de Campismo de Ponte de Lima – Aqua
Limia Camping.

O proponente do projecto do parque de campismo é a Câmara Municipal de Ponte
de Lima, sendo também a entidade licenciadora. Neste âmbito, a referida entidade
Adjudicou à “Leiras do Carvalhal, Lda” a elaboração do EIA, constituído pelo
Relatório Técnico e pelos seus anexos que incluem Relatórios Técnicos de
especialidades, e ainda pelo Resumo Não Técnico, documento mais visível para a
generalidade da população.

O período de elaboração do EIA decorreu entre Janeiro de 2012 e Março de 2012.

O objectivo do EIA, resume-se a analisar a área que irá acolher o projecto, fazendo
um ponto da situação de factores ambientais e sociais, como o Clima, a Geologia,
Geomorfologia e Recursos Minerais, os Solos e Capacidade de Uso do Solo, os
Recursos Hídricos, quer subterrâneos quer superficiais, os Recursos Biológicos que
incluem a Fauna, Flora e Habitats, o Património Arquitectónico e Arqueológico, a
Socio-Economia nas suas vertentes da Demografia e Povoamento, Estrutura
Económica, Aspectos Sócio-culturais, Saúde Pública e Acessibilidades e Mobilidade,
a Paisagem, o Ordenamento do Território, Ambiente Sonoro, Resíduos e Gestão da
Água. Conhecendo esta denominada Situação Actual, parte-se para uma análise
previsional da evolução desses descritores, numa situação de não acção, ou seja a
não implementação do parque de campismo, constituindo-se como Alternativa
Zero, em oposição à Alternativa 1 de implementação do projecto.

Conhecendo-se a situação actual da área de intervenção, bem como as principais
acções decorrentes da implementação do projecto, nas suas fases de obra e de
pleno funcionamento do parque – fase de exploração, prevê-se os principais
impactes – recorrendo a metodologias próprias – sobre cada um dos aspectos
analisados,

atribuindo-lhes

uma

EIA – Resumo Não Técnico
Parque de Campismo de Ponte de Lima

graduação

qualitativa,

padecendo
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uma
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subjectividade inerente ao facto de poder variar de acordo com a sensibilidade do
técnico(s)

responsáveis

pela

análise.

Conhecendo

os

principais

impactes,

apresentam-se um conjunto de medidas que devem permitir a minimização dos
impactes negativos, mas também potenciar os que se afiguram como positivos. A
monitorização permite identificar eventuais impactes que não foram identificados
na fase anterior, propondo a sua correcção, permitindo uma observação da eficácia
das medidas de minimização propostas, observando sistematicamente os efeitos no
ambiente, sobretudo nos factores ambientais e sociais mais problemáticos.

Descrição do projecto

A localização do projecto em análise situa-se na freguesia de Arcozelo, integrante
do concelho de Ponte de Lima. Este parque de campismo está previsto para a
margem direita do rio Lima, muito próximo do “Casco Histórico” de Arcozelo e
também próximo da vila de Ponte de Lima, esta na margem esquerda do referido
rio, estando ligadas pela Ponte Romana de Ponte de Lima. Apesar da área de
intervenção não se encontrar abrangida pelo Sitio de Importância Comunitária “Rio
Lima”, coincide com uma área incluída em Zona Especial de Protecção (ZEP) do
Monumento Nacional - Ponte Medieval e Ponte Romana sobre o rio Lima. A
existência desta ZEP, despoletou a necessidade de se proceder à avaliação dos
impactes ambientais do projecto de Parque de Campismo, uma vez que de acordo
com o Anexo II, do Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, esta área, sendo
uma área sensível, apresenta um limiar enquadrado nos >200 utentes ou >0,6 ha
aí presente.

O projecto consiste na implementação do já referido Parque de Campismo, de
carácter urbano – beneficiando da proximidade da Vila de Ponte de Lima, integrado
numa unidade de intervenção que pretende valorizar as margens do Rio Lima, ou
seja insere-se numa acção global, estando enquadrado pelo Plano de Urbanização
da Vila de Ponte de Lima. Pretende-se criar um equipamento público de interesse
assente por um lado, na introdução de maior urbanidade e dinamização desta zona,
por outro lado, na busca de uma integração plena, com naturalidade, valorizando o
contexto paisagístico excepcional do local. Pretende-se também, com o projecto,
colmatar uma diminuta oferta deste tipo de alojamento no concelho, tendo como
alvos principais o segmento dos jovens e mas também os muitos peregrinos que
utilizam o Caminho de Santiago, muito próximo da área de intervenção.
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A área de intervenção, situa-se no lugar do Antepaço, ocupando um total de 40990
m2, integrados na Quinta do Antepaço, actualmente abandonada, mas onde se
observam os antigos terrenos de cultivo, ramadas, muros de delimitação, bem
como a devoluta casa da quinta e pequenos edifícios de apoio agrícola.

O Parque de Campismo enquadra-se na classificação de 3 estrelas, prevendo-se um
máximo de 729 utentes, dos quais 556 serão campistas, 89 caravanistas e 68
utentes instalados em bungalows. Actualmente não se conhece a data de inicio de
construção e consequente entrada em funcionamento não se perspectivando
também uma data para a desactivação do parque de campismo, mas prevê-se uma
duração de construção de cerca de um ano, e que o parque de campismo se
encontre aberto todo o ano.

O parque de campismo prevê ainda a construção de uma loja de conveniência e a
recuperação do edifício principal existente, para albergar um restaurante/bar, que
funcionarão autonomamente, beneficiando também a população das proximidades.

Assim, o Parque de campismo é constituído por 5 grandes áreas - o conjunto da
entrada, o conjunto dos bungalows, o parque de tendas, o parque de caravanas e
os edifícios de apoio.

As razoes que levaram a optar por aquela área para a implementação do parque de
campismo, deveu-se a vários factores ponderados, como o declive suave do terreno
e a exposição solar, o facto de se encontrar já delimitado na sua extensão total, o
facto de ser compatível com a condicionantes legais da área, a sua centralidade,
para

um

parque

de

campismo

de

carácter

urbano,

sendo

uma

área

já

infraestruturada na sua envolvente, detendo um bom enquadramento em termos
de localização e integração nos equipamentos de utilização colectiva envolventes e
de relação social com o meio urbano envolvente, entre outros, sendo sobretudo
uma área já destinada a Equipamentos de Utilização Colectiva, no Plano de
Urbanização de Ponte de Lima.
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Situação de Referência

O clima da região onde se insere Ponte de Lima, e o concelho em particular, é
influenciado pelo efeito amenizante resultante da proximidade do Oceano Atlântico,
com invernos amenos e verões suaves, observando-se a ausência de uma estação
seca, e influenciado pelas massas de ar que sobem o vale do rio lima de jusante
para montante. Na área de intervenção, verifica-se que os meses de Julho e Agosto
são os que apresentam valores mais elevados de temperatura média, atingindo os
21,3ºC. Pelo contrário as temperaturas médias mais baixas acontecem nos meses
de Janeiro, com 9,4ºC. Apresenta como precipitação média anual 1607,5 mm,
sendo o mês de Dezembro aquele que mais contribui para esses valores. Ao invés,
o mês de Julho é aquele que apresenta menor média de precipitação, com valores
de 29 mm.

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 16m e outra parte baixa na metade nascente com cotas próximas dos
7,5m, o que lhe confere uma amplitude altimétrica na ordem dos 8,5m. A formação
geológica predominante são os aluviões actuais (Moderno), sendo formados por
lodos, areias e cascalheiras fluviais. A parte mais elevada do terreno, numa faixa
mínima, é ocupada por rochas silúricas metamorfizadas.

Na metade Este da área de intervenção, os aluviões recentes explicam a existência,
como solo dominante, dos fluvissolos, aproveitados para a agricultura de regadio.
Estes, são dístricos medianos com grau de saturação inferior a 50% entre os 20 e
30 cm contados a partir da superfície. A saturação em água surge em condições
propícias, com aptidão agrícola elevada e florestal mediana. Na metade oeste,
ocorrem antrossolos (consequência da acção do homem) cumúlicos dístricos em
xistos e rochas afins, geralmente pobres em calcário e magnésio, com um horizonte
Ap (antrópico) franco e franco-arenoso, apresentando uma aptidão agrícola
mediana e florestal elevada.

Actualmente, e com o abandono da pratica agrícola da área em questão, verifica-se
que na referida metade ocidental, o solo encontra-se ocupado por espécies
frutícolas e ervas daninhas, para além das edificações, enquanto na metade Este se
verifica uma ocupação essencialmente de prados de erva e comunidades de ervas
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daninhas, sendo que no passado estaria ocupada por culturas agrícolas anuais,
associadas à vinha.

Relativamente aos recursos hídricos, o parque de campismo em estudo encontrase na bacia hidrográfica do rio Lima, distando cerca de 120 metros desde a extrema
do terreno à margem do Rio Lima, e aproximadamente 40 metros do Rio Labruja
afluente do anterior. Verifica-se também a existência de uma linha de água de 1º
ordem, no sentido Oeste/Este, de carácter efémero, que atravessa o terreno no seu
limite norte, tendo sido canalizada.

Com a Alternativa Zero – não acção - ao nível do solo e da capacidade de uso
deste, bem como dos recursos hídricos, o abandono da prática agrícola verificada
no terreno afecto ao projecto, pode apresentar uma evolução pouco favorável para
a aptidão da terra, ao mesmo tempo que dará lugar a fenómenos de sucessão
ecológica, que até atingir um estado clímax, representará um acréscimo no risco de
incêndio, sem contudo promover a manutenção do mosaico tão característico, ou
seja, o abandono de práticas agrícolas leva à homogeneização da paisagem. Porém,
e associado a um maior controlo dos incêndios, poder-se-á admitir que a sucessão
natural

origine

benefícios

para

a

biodiversidade

entre

outros

serviços

de

ecossistemas, tais como processos de depuração da água. A água, assim como os
ecossistemas aquáticos e os terrestres associados, tendem a ser sujeitos a usos
múltiplos por parte de um conjunto de utilizadores com interesses muito
diferenciados, pelo que a identificação dos riscos e das vulnerabilidades não é
alheia a outros cenários de evolução.

Relativamente à qualidade dos recursos hídricos locais, estas encontram-se
classificados como “razoável” (Albufeira do Touvedo, Fonte Velha, Ponte Velha, São
João e Bertiandos), sendo que estas classificações se deveram, não só a
parâmetros químicos, mas também a parâmetros microbiológicos. Quanto às
massas de água subterrâneas (Soajo I, Bertiandos – a mais próxima da área de
intervenção e Veiga Danha), e de acordo com o mesmo relatório, a classificação
atribuída ao estado químico foi “Bom”.

A área de intervenção apresenta características rurais mas está inserida em
perímetro urbano. Trata-se de uma quinta agrícola, com reduzidas dimensões,
ainda com algumas árvores de frutos e um coberto herbáceo, onde se destacam
alguns matos, não estando identificados quaisquer espécies de fauna, flora ou

EIA – Resumo Não Técnico
Parque de Campismo de Ponte de Lima

5

habitat, com estatuo legal de protecção. Ainda assim, próximo da área de
intervenção, existem galerias ripícolas associadas ao rio Labruja, confrontado a
área de intervenção com o Sitio de Interesse Comunitário Rio Lima, albergando
uma comunidade de flora e fauna, que importa preservar.

Sem o projecto do parque de campismo, a propriedade manter-se-ia expectante,
acentuando as condições de abandono e degradação em que o terreno actualmente
se encontra. Apesar desta evolução poder potenciar um espaço de refúgio e
alimentação, nomeadamente para a fauna, um cenário provável seria que rede de
caminhos, edifícios existente no terreno continue a ser invadida por matos,
aumentam os riscos de incêndio, quer da área quer na envolvente, com
consequência nos ecossistemas.

Ao nível do património, procedeu-se à identificação de eventuais elementos
patrimoniais com valor, recorrendo-se a uma pesquisa bibliográfica que permitiu
conhecer

as

principais

características

histórico-culturais

e

os

elementos

patrimoniais da envolvente, realizando uma prospecção na área de intervenção,
revelando 8 incidências patrimoniais quer na área de construção quer na área de
influência directa do projecto. Destas ocorrências, nenhuma se constitui como
Imóvel Classificado caracterizando-se essencialmente como elementos de cariz
etnográfico, histórico e cultural, como a casa da quinta, o espigueiro, dois anexos
agrícolas, 2 elementos arquitectónicos (silhares em granito sobrepostos e com uma
moldura lateral), uma via (Caminho de Santiago) e um portal.

A manutenção da situação actual, para o descritor anterior poderá conduzir a sua
degradação total. Com o estado de conservação ainda razoável que todos os
elementos patrimoniais apresentam e o claro estado de abandono que ostentam
ficarão a mercê dos agentes de degradação naturais, podendo levar a sua ruína de
forma quase irreversível.

No que se refere à Sócio-economia, em termos demográficos e de povoamento, a
área de intervenção localiza-se na freguesia mais populosa do concelho, apesar da
regressão no número de habitantes entre 2001 e 2011, ficando-se actualmente nos
3738 residentes, beneficiando ainda da proximidade da população residente na vila
de Ponte de Lima, estando a população local, distribuída, em termos de estrutura
económica, pelos 3% no sector primário, 46% no secundário e os restantes 51% no
terciário. Aio nível do turismo, o parque de campismo, poderá beneficiar com a
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proximidade do património de ambas as freguesias, com destaque para o
património edificado da vila de Ponte de Lima, o que irá beneficiar, quer o
alojamento local, incluindo o do parque de campismo, quer as actividades sócioculturais disponíveis no concelho, beneficiando também das boas acessibilidades
que ambas as freguesias possuem, devido á centralidade das mesmas.

A não execução do projecto significa no global a manutenção da situação actual,
mas com repercussões o nível do turismo, onde essa não concretização, irá manter
a situação negativa de deficit de respostas do concelho em relação à procura deste
tipo de alojamento, muito desejado por um segmento de população mais jovem e
pelos peregrinos que percorrem o Caminho de Santiago.

O património arquitectónico, apresenta também uma marca importante no
concelho, sobretudo aqueles ligados ao mundo rural, como os solares, os moinhos,
azenhas, lagares de azeite, serrações, muros rurais em alvenaria (de divisão das
propriedades agrícolas) e outros elementos arquitectónicos vernaculares, os quais
se encontram presentes na paisagem da área de intervenção, estando também
intimamente ligada com a proximidade do rio Lima. No entanto o abandono da
agricultura que muitas destas áreas tem sofrido, começa a degradar a paisagem
em termos visuais para os observadores locais, deixando de ser uma área agrícola
coberta por milho associado a vinha de bordadura, encimada por uma casa para
habitação, que tem vindo a se “engolida” pelas silvas, podendo levar a um aumento
da probabilidade de ocorrência de fogos na área de intervenção.

No que diz respeito ao ordenamento do território, o projecto encontra-se
enquadrado em diferentes Instrumentos de Gestão Territorial como o Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território, Plano de Bacia Hidrográfica do
Lima, Plano de Urbanização da Vila de Ponte de Lima tendo assegurado as
necessárias compatibilizações, tendo-se concluído que a localização prevista para o
parque de campismo não apresenta incompatibilidades relevantes com restrições e
condicionantes determinadas legalmente, como sejam a REN, RAN, Património
Edificado, e infraestruturas como a Rede Eléctrica e a Rede Viária. Se o projecto do
parque de campismo não for implementado, a área de intervenção definida no
Plano de Urbanização como integrando os “Equipamentos de Utilização Colectiva –
Previstos”, na sub-categoria de “Projecto de Valorização das Margens do Rio Lima”,
albergará outra actividade que se enquadre na estratégia definida e que cumpra os
objectivos definidos para este território.
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Ao nível do ambiente sonoro, dos resultados obtidos nas medições nos locais de
interesse

para

o

presente

estudo,

conclui-se

que

o

ambiente

acústico

é

essencialmente influenciado pelo ruído do tráfego rodoviário na EN201 e pelas vias
que circundam o terreno em avaliação a poente (acesso à EN201) e a nascente
EM523, não se verificando situações de desconforto sonoro para a população local.

Dos resultados obtidos pode-se concluir que a evolução dos níveis sonoros sem a
construção do empreendimento, deverá apresentar níveis idênticos aos actuais,
com acréscimos em cada período de cerca de 0,5 dB(A), considerando que as
actuais fontes sonoras sofrerão variações devido ao acréscimo de tráfego rodoviário
de 2% por ano.

Em termos de qualidade do ar, pode-se afirmar que na área de intervenção,
apesar da existência de vias rodoviárias com algum tráfego, esta apresenta bom
índice qualitativo, situação a manter com a não implementação do projecto.

No que se refere aos resíduos, na envolvente da área de intervenção a recolha e
transporte dos indiferenciados para aterro sanitário é da responsabilidade da
Câmara Municipal de Ponte de Lima, e a recolha selectiva está a cargo da
RESULIMA – Valorização e Recolha de Resíduos Sólidos, no âmbito das suas
competências e actividades já desenvolvidas para o resto do concelho.

Com a ausência de implementação do projecto prevê-se que se mantenha
inalterada a componente de gestão da água, tanto para o abastecimento de água
potável como para o sistema de saneamento de águas residuais, continuando com
as características identificadas na situação de referência, nomeadamente quanto
aos

efluentes

líquidos

que

revela

alguns

indicadores

menos

satisfatórios,

nomeadamente apenas 41% da população ser servida por sistema de drenagem de
águas residuais e 36% ser servida por sistema de tratamento das águas residuais
(no concelho).

Assim, até à concretização deste, ou de outro projecto, do ponto de vista do clima,
geologia, geomorfologia, recursos minerais, recursos hídricos, resíduos e qualidade
do ar, deverá manter-se a situação verificada actualmente no que diz respeito a
estes factores ambientais e sociais.
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Principais impactes resultantes da implementação do Parque de Campismo
e suas medidas de minimização

A reduzida dimensão do projecto e o uso que lhe está associado, não trará
impactes macroclimáticos, podendo ocorrer um ligeiro efeito amenizante no clima
local, devido á implementação dos espaços verdes, aumentando o conforto térmico,
sobretudo nos meses de maior calor. Desta forma considera-se o impacte positivo
mas com pouco significância, não se prevendo medidas de minimização
específicas.

Durante a fase de obra, os principais impactes na Geologia, Geomorfologia e
Recursos Minerais, prendem-se com a compactação do solo e com as alterações
no perfil do terreno que as várias acções inerentes à construção do parque de
campismo pressupõem. O facto de se aproveitar o perfil do terreno e utilizar-se
materiais permeáveis, reflecte-se num impacte negativo, pouco significativo.
Neste contexto, a implantação de espaços verde, trará impactes positivos
significativos, decorrente da acção, uma vez que irá aumentar a infiltração de água
das chuvas. Em relação as medidas de minimização dos impactes negativos,
destacam-se as que evitem a referida compactação, como sejam a circulação de
veículos em faixas destinadas futuramente a essa utilização, recorrendo também à
utilização de materiais que evitem a impermeabilização excessiva do solo.

Os principiais impactes esperados na fase de obra causados sobre os Solos e
Capacidade de Uso destes, prende-se uma vez mais com a compactação do solo,
alterando a porosidade, diminuindo a capacidade de infiltração e do escoamento em
profundidade da água. O facto dos melhores solos agrícolas coincidirem com a área
do projecto que menos irá ser intervencionada, permite proteger esse solo, e
minimizar este impacte negativo, classificado de pouco significativo. Aliás a
reutilização do solo movimentado e também a implementação dos espaços verdes,
afigura-se positivo, correspondendo a um impacte significativo, reflectindo-se
também no descritor dos recursos hídricos.

Os acidentes de contaminação do solo provocados pelos derrames e fugas, sendo
um impacte negativo para o solo e para os recursos hídricos, é classificado de
pouco significativo, uma vez que serão implementadas medidas de minimização,
que evitem essas ocorrências na fase de obra e na fase de exploração.
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As medidas de minimização preconizadas para este descrito, e também para os
recursos hídricos, uma vez que se complementam, são a escolha de solos a ocupar
futuramente pelas edificações, na implementação do estaleiro, evitar a erosão do
solo, provocada por movimentações de maquinas e remoção do coberto vegetal em
períodos de chuvas, promoção da descompactação do solo afectado evitrando
sobretudo a sua compactação, promover a reutilizando terras movimentadas para
recobrimentos necessários, promoção da recolha, armazenamento, transporte e
destino final adequada dos óleos usados nos veículos e máquinas, entre outras.

Na fase de construção, para além da instalação e exploração do estaleiro, esperamse impactes sobre os recursos hídricos, resultantes de actividades, tais como, a
movimentação de terras, resultantes da instalação de algumas das infraestruturas
necessárias ao empreendimento, da regularização de caminhos, e em certa medida,
a criação de novos, e plantação de espécies arbóreas com o objectivo de
ensombramento. Estas actividades poderão introduzir alterações nos processos
hidrológicos, em especial na infiltração e escoamento. Estes impactes entendem-se
como negativos, sendo pouco significativos. Recomenda-se, para além das
medidas já preconizadas noutros descritores, a ligação das instalações de apoio à
obra aos sistemas de abastecimentos e saneamento público, deverão ser ainda
cumpridas as normas de boa operação e manutenção dos equipamentos utilizados e
no manuseamento dos materiais de modo a diminuir a probabilidade de derrame de
óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas linhas de água, para além da necessidade
de realizar trabalhos de drenagem de forma a garantir sempre boas condições de
escoamento, evitando situações que possam contribuir para o agravamento de
inundações.

Continuando nos recursos hídricos, considera-se que a própria actividade do parque
de campismo, terá um impacto negativo, mas pouco significativo, uma vez que
se pretende que a área seja bastante naturalizada, pelo que se deve minimizar a
aplicação de fertilizantes ao estritamente necessário à manutenção dos espaços
verdes, e deverão ser realizadas campanhas de sensibilização ao pessoal afecto à
manutenção e aos utentes do Parque no sentido de promover a utilização racional
da água nas suas actividades diárias.

Ao nível dos Recursos Biológicos, a localização pretendida para o parque de
campismo, não acarreta impactes significativos, quer na fase de obra quer na
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fase de exploração, uma vez que não foram identificadas espécies protegidas na
área de intervenção, considerando o impacte negativo, na medida em que pode
afectar indirectamente as áreas de valor na envolvente, nomeadamente aquelas
associadas às linhas de água como o rio Labruja e Lima. Alias a implementação e
manutenção de espaços verdes, poderá beneficiar uma certa conectividade entre os
espaços arborizados existentes na envolvente, com impactes positivos sobre este
descritor, classificando-os como significativos. As medidas de minimização para
este descritor prende-se sobretudo com a necessidade de sensibilização dos
trabalhadores e utentes para a importância da conservação das áreas com maior
valor biológico, seleccionar espécies autóctones na plantação e na sementeira dos
espaços verdes, mantendo eventualmente alguns dos exemplares frutícolas
existentes.

Na fase de obra, todas as acções que implicam intervenções ao nível do solo,
prometem impactes negativos, nos elementos patrimoniais, sobretudo porque
não se conhecem eventuais ocorrências no solo da área afecta, constituindo-se até
ver, um impacte pouco significativo.

Significativos, podem ser os impactes decorrentes da demolição de edifícios
existentes, bem como a construção de edifícios, alvéolos e sobretudo muros, que
pode levar à perda ou alteração dos elementos patrimoniais identificados, na
medida em que todos esses elementos patrimoniais se encontram em linha de
incidência directa das acções de obra, pelo que o impacte é negativo. Neste
sentido, é importante a realização de um levantamento pormenorizado de forma a
minimizar os impactes negativos identificados e não previstos, pelo que é
necessário um acompanhamento arqueológico da fase de obra, que registará todas
as incidências e ocorrências identificadas na área de intervenção.

As acções associadas à socioeconomia, são as que originam mais impactes
positivos (mas pouco significativos) devido à criação de postos de trabalho
(directos e indirectos) nas diferentes fases do projecto, contribuindo também para
o desenvolvimento do sector do comércio e serviços, com repercussões positivas e
significativas ao nível do turismo, e nas actividades socioculturais. Os impactes
negativos neste descritor, prendem-se com a componente das acessibilidades e
mobilidade, uma vez que poderá trazer consequências significativas para a
fluidez e segurança do trânsito automóvel e pedonal local, sobretudo em períodos
de maior afluência. Para potenciação dos impactes positivos, deverá ser promovida
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a contratação de mão de obra local, promovendo também juntos dos utentes o
património naturas e cultural do concelho. Os impactes negativos deverão ser
minimizados, sobretudo, com a implementação das medidas de minimização
recomendadas para cada descritor que tenha efeito na saúde publica local, como os
referentes ao ruído, à emissão de poeiras e resíduos, etc. promovendo também a
correcta implementação do Plano de Segurança e Saúde, e o Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, o Projecto de Segurança Contra
Incêndios, e outros.

Na fase de obra, os impactes sobre a paisagem são sobretudo negativos, apesar
de pouco significativos, na medida em que as acções de construção são muito
localizadas no tempo. Permanente será a construção de edifícios (bungalows), e a
implementação de espaços verdes (arvores) apresentando estes sim, um impacte
negativo significativo, numa fase inicial, uma vez que irá introduzir um elemento
estranho na paisagem percebida pelos observadores locais. Por outro lado a
limpeza da área de intervenção, prevista na fase de obra, irá permitir “lavar a cara”
do local, que actualmente se encontra degradado, devido ao abandono que se viu
voltado, sendo um impacte positivo (mas pouco significativo) para os observadores
locais, na medida que ira “libertar” a paisagem local. as medidas de minimização
prendem-se sobretudo com a adopção de medidas de integração paisagística do
projecto no global e no edificado em particular, ao nível por exemplo dos materiais
de construção e outros, como preconizado no projecto de Arquitectura Paisagística,
sendo que a remoção do coberto vegetal deve ocorrer unicamente nas áreas
indispensáveis, sendo que as espécies vegetais a introduzir deverão ser espécies
autóctones e perfeitamente adaptadas ao meio.

Numa fase posterior de pleno funcionamento do parque de campismo, e com a
integração na paisagem local, a mesma acção que levou à introdução dos edifícios
referidos e a “arborização” da área, constituirá um impacte positivo significativo,
na medida em que irá contribuir para uma melhora da qualidade paisagística do
local, integrando-a na envolvente, que já apresenta áreas arborizadas e um
parque/jardim urbano, criando uma continuidade paisagística.

Em relação ao descritor do Ordenamento do Território, não se identificam
impactes negativos relevantes, uma vez que existe uma total conformidade com os
instrumentos de gestão territorial em vigor. Poderá dar-se o caso de algumas
acções na fase de obra, apresentarem impactes negativos resultantes da
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transformação do uso e construção, mudanças no tráfego, etc., sendo pois pouco
significativos. As actividades susceptíveis de gerarem impactes positivos,
resultam da plena adequação à estratégia de desenvolvimento local definida pela
autarquia e adequada às directrizes nacionais e regionais de ordenamento do
território, considerando-se por isso um impacte significativo. Desta forma as
medidas de minimização dos impactes negativos prendem-se, sobretudo, com a
necessidade de assegurar a correcta localização e funcionamento do estaleiro, de
forma a evitar derrames acidentais na área da RAN, da REN e da zona ameaçada
pelas cheias, evitando ainda conflitos de usos, devendo-se também informar o
Serviço Municipal de Protecção Civil, aquando da abertura ao público do Parque, de
forma a proceder à sua inclusão no Plano Municipal de Emergência. Para
potenciação dos impactes positivos, sugere-se a necessária inclusão do Acqua Limia
Camping, nas estratégias de marketing territorial e turístico definido pela autarquia,
valorizando o equipamento.

Os impactes acústicos provocados por um empreendimento deste género são
normalmente negativos e, em geral, são reversíveis visto que podem ser
minimizados através de soluções adequadas, pelo que em termos globais podem
ser considerados pouco significativos. As acções da fase de funcionamento que
impliquem actividades ruidosas, determinam a ocorrência de impactes acústicos
negativos, mas tendo em conta que existem de apenas alguma habitações
dispersas na proximidade directa da área de intervenção, considera-se que estes
impactes serão pouco significativos. Uma das formas mais eficazes de minimizar
a incomodidade por ruído na fase de obra, será garantir o cumprimento da
legislação aplicável a actividades ruidosas temporárias, procurando localizar o
estaleiro em áreas mais afastadas das moradias existentes nas proximidades,
instalando barreiras acústicas que impeçam a propagação do ruído.

Durante a fase de obra a qualidade do ar será afectada pela emissão de poluentes
atmosféricos associados à circulação de veículos, à operação de maquinaria pesada,
ocorrendo também a emissão de poeiras de pequena dimensão, pelo que o impacte
é considerado como negativo e significativo, sobretudo para os trabalhadores e
para a população das proximidades. Na fase de funcionamento do parque, o
impacte provocado pelo afluxo dos veículos dos utentes é considerado como
negativo mas de pouco significado, devido à sazonalidade do afluxo de utentes.
De forma a minimizar os impactes decorrentes da fase de obra, deve-se
implementar um conjunto de medidas que visem diminuir a emissaõ difusa de
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patriculas pelo ar, como sejam a cobertura das cargas dos camiões de tranporte de
resíduos granulares, areias e escombros, evitar movimentações sobre (e de) terras
em períodos de maior secura, regando-a caso seja inevitável essa circulação,
lavando também os rodados dos camiões à saída da obra, evitando a dispersão de
lamas e poeiras nas vias circundantes.

Durante a fase de construção, os resíduos gerados são os normais de uma obra,
desde terra, e outros resultantes da limpeza dos terrenos, mas também resíduos de
embalagens, restos de materiais de construção e resíduos equiparáveis a resíduos
urbanos, o que pressupõe um impacte negativo. A correcta implementação do
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, permite
minimizar o impacte, sendo então classificado de pouco significativo.

Com a implementação do projecto existirá naturalmente um aumento de produção
local de resíduos, tendo como ponto de partida a situação actual, o que para uma
eventual taxa de ocupação similar as verificadas noutros parques de campismo na e
para uma capitação de resíduos dos campistas semelhante à capitação anual
nacional (512 kg/hab.ano), permite averiguar que o aumento de produção de
resíduos no concelho por influencia do parque ronda as 92 toneladas anuais, o que
leva a concluir que o impacte quanto à quantidade é negativo, sendo classificado
de pouco significativo. Nesta fase, caso necessário, deverá ser aumentado o
número de papeleiras e ecopontos, promovendo também a instalação de um oleão,
para a recolha de óleos alimentares usados provenientes do restaurante e dos
caravanistas, promovendo também a compostagem in situ.

No que diz respeito à gestão da água, os impactes na fase de obra serão
essencialmente negativos, mas pouco significativos, uma vez que apesar de se
prever um aumento dos consumo de água e um aumento do efluentes gerados, os
volumes serão reduzidos, justificado pelo numero reduzido de trabalhadores que a
obra pressupõe. Para minimizar esses efeitos, deve-se implementar um sistema
adequado de drenagem e recolha/tratamento das águas residuais produzidas no
estaleiro de obra, garantindo ainda o bom uso da água de abastecimento por parte
de todos os intervenientes e assegurar a redução dos consumos ao mínimo
necessário, Deverão ainda ser cumpridas as normas de operação e manutenção dos
equipamentos utilizados e no manuseamento dos materiais, de modo a diminuir a
probabilidade de derrame de óleos ou hidrocarbonetos nos solos e nas redes de
saneamento. Em ambas a fases, aponta-se como medida de minimização, a
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reparação

imediata

de

eventias

rupturas

na

rede

de

saneamneto

e

de

abastecimento de águas, de modo a evitar consumos excessivos de água e
contaminação dos recursos hidricos bem como do solo. A realização de campanhas
de sensibilização, de utentes e funcionários do Parque, disponibilizando materiais
informativos, sobre a utilização racional da água e a redução das perdas de água,
afigura-se como uma medida importantes para uma eficiente gestão da água.

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, assim e devido às suas características, os
descritores a serem monitorizados são o Ambiente Sonoro e o Património.

Para

este

ultimo

descritor,

deverá

ser

implementado

um

processo

de

acompanhamento arqueológico rigoroso e efectivo de todos os trabalhos de obra
que impliquem intervenção ao nível do solo e subsolo, com o intuito de registar
todos os elementos de interesse patrimonial que possam surgir e possam ajudar a
caracterizar os elementos patrimoniais presentes.

Em alternativa, dado a versatilidade deste tipo de projecto, poder-se-á efectuar
alterações ao projecto, com a finalidade de não afectar o património, e caso
durante a fase de obra se verificarem o surgimento de vestígios arqueológicos,
deve ser de imediato comunicado às entidades competentes, de forma a serem
tomadas as medidas de salvaguarda convenientes.

Em relação ao descritor Ambiente Acústico, o seu Plano de Monitorização,
apresenta os mesmos objectivos de informar sobre a situação existente e identificar
possíveis impactes de forma a poder corrigir medidas de minimização mais eficazes
no terreno.

As medições acústicas devem ser verificadas, na fase de exploração, um ano após
entrada em funcionamento do empreendimento, para eventual definição de
medidas correctivas, caso os limites legais forem ultrapassados. As medições
acústicas, deverão ser realizadas nos mesmos locais seleccionados para a
caracterização do descritor, ou seja na envolvente do empreendimento, junto dos
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receptores sensíveis num período de um ano, realizada durante o pico máximo de
utilização do parque de campismo.

Os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos
num relatório a apresentar à autoridade de AIA.

O Empreiteiro Geral deverá ainda garantir o correcto desempenho ambiental da
obra, através do total cumprimento dos requisitos legais aplicáveis nesta matéria, e
ainda adoptando políticas, regras e práticas, que assegurem a melhoria contínua
das actividades a realizar.

Conclusão

Após a análise dos descritores ambientais analisados no EIA do Aqua Limia
Camping, conclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos sobre a
generalidade dos descritores ambientais, com a implementação do projecto.

Aliás, constata-se que foram respeitados e adequadas as opções de projecto, às
características e aptidões do local, nomeadamente a conformidade com os sistemas
presentes da REN e da RAN, evitando ocupação e impermeabilização dessa áreas,
adaptando também o projecto à orografia do local, respeitando ainda as
características construtivas típicas da paisagem local, nomeadamente na utilização
de materiais, mas também na escolha das espécies arbustivas e arbóreas a
implementar no Parque.

A “Alternativa Zero”, apesar de beneficiar ou manter a situação actual de alguns
descritores, como sejam a possibilidade da sucessão natural originar benefícios
para a biodiversidade entre outros serviços de ecossistemas, apresenta também
alguns

impactes

negativos,

nomeadamente

a

degradação

dos

elementos

patrimoniais locais, o aumento do risco de incêndio, sobretudo na área edificada,
entre outras situações negativas, como resultado do abandono que a área foi
votada, com consequências também na paisagem da área de intervenção. Com a
não concretização do projecto, manter-se-á a situação espectável no que diz
respeito à ocupação do solo, até à concretização de outro projecto enquadrado pela
mesma categoria definida em PU, mantendo-se ainda o deficit de alojamento
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turístico que o concelho apresenta, impossibilitando a captação de turistas que
procuram esta tipologia de equipamentos.

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

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

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

As acções que concorrem para esses resultados são, na fase de obra, os
“movimentos de terras e terraplanagens” com mais impactes negativos, sobretudo
devida à eventual compactação dos solos, com alterações na suas características
produtivas e de infiltração, e a “implantação de espaços verdes”, declaradamente
com impactes positivos, uma vez que apresenta relações com grande parte dos
factores ambientais.

Na fase de exploração as acções mais determinantes para os impactes gerados são
as “modificações da ocupação do solo” com aspectos positivos, sobretudo ao nível
da socioeconomia, paisagem e recursos hídricos, para além do ordenamento do
território, destacando-se as “movimentações de pessoas/circulação entre o parque
de campismo e a envolvente” como aspectos negativos, pelos já referidos efeitos
de compactação do solo.
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No global (fase de obra e fase de exploração), os principais impactes positivos
ocorrem ao nível socioeconómico, essencialmente pela criação de postos de
trabalho directos e indirectos em ambas as fases, dinamizando as actividades
económicas como resultado da atracção de utentes para o parque de campismo
com repercussões na socioeconomia à escala local, e criando uma alternativa,
escassa ao nível da oferta, ao alojamento turístico oferecida pelo concelho. Os
principais impactes negativos, são os que intervêm nos recursos naturais, pelo que,
de forma a atenuar os impactes negativos, e potenciar os positivos, o EIA
apresentam um conjunto de medidas que visa esse fim, permitindo um saldo global
positivo, com a implementação do Parque de Campismo de Ponte de Lima.

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

Figuras Anexas:
Figura 1 - Enquadramento nacional
Figura 2 - Enquadramento municipal
Figura 3 - Enquadramento local (com implantação do Projecto)
Figura 4 - Enquadramento local - Ortofotomapa (com implantação do Projecto)
Figura 5 - Planta de Implantação - Carvalho Araújo, Lda
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Figura 1 - Enquadramento
nacional
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Figura 2 - Enquadramento municipal
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Figura 3 - Enquadramento local (com implantação do Projecto)

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda. (Novembro 2011)
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Figura 4 - Enquadramento local - Ortofotomapa (com implantação do Projecto)

Fonte: Carvalho Araújo – Arquitectura e design, Lda (Novembro 2011)
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Figura 5 - Planta de Implantação - Carvalho Araújo, Lda
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