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O presente relatório é a resposta ao pedido de elementos adicionais da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (ofício n.º DAA/ADC/ID1565557, 

de 6 de março de 2014), no âmbito do processo de AIA com a referência 

672682/839/AIA, relativo ao projeto Hotel Senhora da Veiga. 

 

 

I Relatório Final 
 

 

Descrição do projeto 

1. Apresentação dos pareceres mencionados no subcapítulo 2.2.1 [Antecedentes 

do projeto] e que não se encontram no Anexo III, à exceção do parecer da  

DRC-N. 

No Anexo I do presente aditamento são apresentados os documentos referidos no 

subcapítulo 2.2.1, designadamente das seguintes entidades: 

- Câmara Municipal de Foz Côa; 

- Turismo de Portugal; 

- Estradas de Portugal, S.A. 

 

2. Verificação e eventual retificação das áreas relativas a “Área impermeável” e 

“Área Permeável” do quadro 3.2 [Características gerais do projeto]. 

Apresenta-se de seguida o Quadro 3.2 retificado. 

 

Quadro 3.2  – Características gerais do projeto. 

Área da propriedade 31.302 m2 

Acesso a beneficiar 235 m 

1.879 m2 

Área do projeto 6.351 m2 

 Área de construção 4.689 m2 

 Área de implantação do edifício 3.087 m2 

 Área de estacionamento 1.253 m2 

 - Descoberta 592 m2 

 - Coberta 661 m2 

 Número de lugares de estacionamento 76 

 Áreas de circulação 1.580 m2 

 Áreas de circulação pedonal (passeios) 527 m2 

 Zonas ajardinadas 525 m2 

 N.º camas fixas/utentes 120 

 Unidades de alojamento/ quartos duplos 60 

 Área impermeável 6.146 m2 

 Área permeável 205 m2 

 Número de pisos abaixo da cota de soleira 1 

 Número de pisos acima da cota de soleira 1 

 Cércea máxima 5,4 m 
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No Capítulo 5 do EIA, onde são avaliados os impactes decorrentes da 

impermeabilização associada à presença física do projeto, nomeadamente nos 

fatores ambientais recursos hídricos subterrâneos (página 5-6), recursos hídricos 

superficiais (página 5-10), e solo e uso do solo (página 5-12), quando é referido que 

a “área de impermeabilização é de 0,6 ha (70,8% da área do projeto) ”, deverá ler-

se “área de impermeabilização é de 0,62 ha (97% da área do projeto) ”. 

 

Património 

3. Tendo em conta o parecer previamente emitido por esta DRC, constante no 

presente Estudo (Anexo III - Pareceres das Entidades), alerta-se para a 

necessidade de se contemplarem as necessárias reformulações ao projeto de 

arquitetura, com vista ao cumprimento das condicionantes expressas no mesmo, 

transmitido à equipa projetista através do Ofício N.º S-2012/282145 

(C.S:789252), de 24.04.2012. 

No dia 14 de março de 2014 foi realizada uma reunião na Direção Regional da 

Cultura entre o Arq. Carlos Santos (autor do projeto de arquitetura) e a Arq.ª Carla 

Ribatua. Foram entregues os elementos solicitados, designadamente os relativos a 

alterações nos materiais e cores dos revestimentos exteriores e relativamente aos 

alçados. De acordo com o proponente, foram esclarecidas as questões pendentes 

relativamente ao projeto de arquitetura e a Arq.ª Carla Ribatua ficou de enviar à CA 

uma comunicação referindo que as questões pendentes se encontravam 

ultrapassadas. Outras questões relacionadas com o projeto de arquitetura serão 

entregues em fase de Projeto de Execução, a verificar através de RECAPE. 

 

Ordenamento do território e uso do solo 

4. O estudo apresentado não considerou o impacte do edifício apresentado nas 

Figuras 1 e 3 [constantes no ofício n.º DAA/ADC/ID1565557, de 6 de março de 

2014] apesar deste distar apenas 2.600 metros do local do projeto. 

Este imóvel situa-se a 2.600 metros do local de implantação do projeto, sendo 

incluído igualmente na mesma zona de proteção e na área do parque 

arqueológico. 

O objeto do Estudo de Impacte Ambiental é, conforme referido no seu Capítulo 1 e 

análises nos capítulos subsequentes, o Hotel da Senhora da Veiga. Neste estudo, 

conforme estabelecido metodologicamente e de acordo com a legislação em vigor e 

com as boas práticas de avaliação ambiental, são analisados os efeitos da construção 

e funcionamento do Hotel Senhora da Veiga sobre um conjunto definido de fatores 

ambientais. As repercussões ambientais do Hotel Senhora da Veiga sobre o edifício 

devoluto são nulas, isto é, não há alteração de nenhum dos seus atributos como 

resultado da construção e funcionamento do Hotel.  
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O EIA não considerou o impacte do edifício devoluto uma vez que, tanto do ponto de 

vista metodológico como regulamentar, considera-se que não faz parte do seu 

âmbito. 

 

Uso do solo 

5. Embora seja referido que a fase de desativação não foi integrada nesta 

avaliação, uma vez que, de acordo com o proponente, será possível proceder à 

manutenção e melhoramento das diversas infraestruturas que integram o 

projeto, o que permite prolongar de forma indefinida o seu período de vida útil, 

considera-se pertinente que esta fase seja incluída no estudo. 

Entendemos assim, que os elementos entregues se revelam insuficientes para 

que possamos realizar uma análise rigorosa do Uso do Solo, devendo ser 

propostas medidas de minimização para as fases de Funcionamento e 

Desativação e feita a avaliação dos impactes para esta mesma fase. 

Tal como referido no EIA, a fase de desativação não foi integrada nesta avaliação, 

no entanto, em caso de cessação da atividade, podem ser considerados dois 

cenários: 

- Cenário 1 - Reocupação do edifício para fins similares ou diversos. Neste caso, a 

nova atividade terá que ser objeto de um projeto específico, Para o qual 

deverá ser elaborado um processo de licenciamento enquadrado na legislação 

em vigor. Deverá por isso ser garantido o devido enquadramento com o meio 

ambiente e com os IGT. 

- Cenário 2 - Caso seja considerada a demolição do edifício terá que ser 

elaborado um plano de desativação adaptado às condições do projeto e do 

terreno onde este se insere.  

 

No cenário 2, com a demolição do edifício, poderão ser criadas condições para a 

renaturalização do local. Neste caso, considera-se que o impacte no uso do solo será 

positivo, direto, de magnitude reduzida, improvável, permanente, reversível e 

local. Considera-se o impacte no uso de solo de baixa significância dado que o 

terreno ficará disponível para outros usos, no entanto trata-se de uma área 

pequena. 

 

Em relação às medidas de minimização para a fase de funcionamento, deverá ser 

garantido que os usos na envolvente do projeto não sejam afetados, nomeadamente 

o uso agrícola (olival). 

 

Na fase de desativação, e no caso cenário 2 deverá, dentro do possível, serem 

reconstituídas as condições naturais do terreno. 
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Ordenamento do território 

6. Não é apresentado o enquadramento do local nos diversos instrumentos de 

gestão do território em vigor para o local, designadamente o Plano Nacional 

Rodoviário 2000 e o Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro. 

O Plano Rodoviário Nacional 2000 e o Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do 

Douro são planos setoriais e, enquanto tal, aplicam-se à Administração Pública, não 

vinculando diretamente os particulares. Daqueles planos extraem-se orientações 

estratégicas, diretrizes e normas programáticas vinculativas da atuação da 

Administração Central e Local, sem aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa 

privada, como é o caso do Hotel Senhora da Veiga. Este tipo de planos só se aplica 

às entidades privadas se e na medida em que for transposto para os planos 

municipais e especiais de ordenamento do território – estes sim diretamente 

vinculativos dos particulares. Desta forma, carece de fundamento técnico e 

regulamentar a necessidade de enquadrar o projeto nos referidos Planos. 

 

7. Não é feita a apresentação da proposta sobre as cartas de REN e RAN, embora 

seja indicado no relatório que a área de projeto não á abrangida por qualquer 

uma destas condicionantes. 

No Anexo II do presente aditamento apresentam-se as cartas da REN (Carta 1) e da 

RAN (Carta 2) do concelho de Vila Nova de Foz Côa, onde se faz o enquadramento do 

projeto. 

 

8. Embora seja referido que a área de projeto não se encontra abrangida pelas 

disposições aplicáveis ao domínio hídrico, verifica-se na carta militar a existência 

de uma linha de água a atravessar o local. 

De acordo com a Carta Militar n.º 130, com a Carta 6 do EIA e com o levantamento 

de campo efetuado, a área do projeto não é atravessada por qualquer linha de água, 

não estando por isso sujeita a disposições aplicáveis ao domínio hídrico. 

 

9. São apresentados extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do 

PDM de Vila Nova de Foz Côa, embora a indicação da classe de espaços em que se 

inclui o projeto seja diferente da indicada no relatório, devendo este ser 

devidamente corrigido. 

Deste modo a apreciação sobre as disposições aplicáveis e previstas no seu 

regulamento deverá ser corrigida. 

A Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa (Carta 2 do EIA) 

apresenta uma contradição relativamente à Planta de Condicionantes (Carta 3 do 

EIA), uma vez que apresenta uma classe de espaços “Área a integrar na RAN” 

(Artigo 39º do regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa) que não tem 

correspondência com a área da RAN aprovada e publicada (ver carta da RAN no 

Anexo II). 
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Assim, considera-se que aquela classe não tem correspondência regulamentar, pelo 

que, na verdade, a área de projeto integra-se em “Área rural” sujeita ao disposto no 

Artigo 33º do regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa e não ao disposto no 

Artigo 39º. Na Carta 3 do Anexo II apresenta-se a Carta 2 do EIA alterada. 

 

10. Verifica-se ainda que as disposições regulamentares do plano obrigarão à 

obtenção do parecer da Direção Regional de Agricultura. 

A disposição regulamentar referida corresponde ao n.º 2 do Artigo 39º.  

 

 
 

Tendo a RAN sido publicada através da Portaria n.º 189/93, de 17 de fevereiro, e na 

ausência de RAN na área do projeto (ver Carta da RAN no Anexo II), é desnecessário 

o parecer da DRA relativamente ao uso não agrícola do solo.  

 

11. Não se encontram entre os elementos disponibilizados no EIA os pareceres 

das seguintes entidades, que se indica terem já sido solicitados: 

- Parecer do Turismo de Portugal; 

- Parecer da EP – Estradas de Portugal, S.A. 

Por lapso não foram apresentados no EIA os pareceres mencionados. No Anexo I do 

presente aditamento são apresentados os referidos documentos. 

 

12. Embora não tivesse sido definido o local de implantação da ETAR, deverão 

ser propostas as medidas preventivas e minimizadoras de forma a prever e 

minimizar os possíveis impactes. 

De acordo com o proponente a ETAR compacta será instalada dentro da área da 

propriedade e a descarga efetuada no solo. Como medidas minimizadoras refere-se 

que a referida ETAR deverá garantir a qualidade do efluente tratado, por forma a 

evitar contaminações nas águas subterrâneas. É proposto ainda um plano de 

monitorização do efluente tratado assim como a monitorização da água captada no 

local para abastecimento do hotel. 
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13. Não são propostas medidas de minimização para o descritor “Ordenamento 

do território”, nas fases de Construção e Funcionamento, para além de ser 

indicado dever ser ponderada a alteração da linha de média tensão, em fase de 

Projeto de Execução. 

As medidas de minimização têm como finalidade reduzir ou compensar os impactes 

mais significativos. Atendendo a que os impactes no ordenamento do território são 

considerados negligenciáveis, tanto na fase de construção como na fase de 

funcionamento, considera-se, em conformidade, pelo que a apresentação de 

medidas de minimização é desnecessária por não haver impactes a reduzir. 

 

Relativamente à linha de média tensão, existe uma sobreposição do local ocupado 

atualmente pelo apoio e o projeto, pelo que deverá ser desenvolvido na fase de 

projeto de execução um projeto para alterar a localização do referido apoio. 

 

Recursos hídricos 

14. No ponto 3.2.2 é referido que o efluente tratado em ETAR compacta será 

descarregado para a linha de água existente na proximidade ou infiltrado no 

solo. Esta informação não corresponde na íntegra ao que é referido nos impactes 

ambientais e medidas de minimização (Cap. 5), em que é referido que as águas 

residuais provenientes da ETAR terão como destino o solo, excluindo assim a 

possibilidade de descarga em linha de água. Efetivamente, na cartografia 

1:25.000 aparece demarcada uma linha de água na proximidade da área de 

intervenção (a este). Porém, subsistem dúvidas sobre a sua existência no local, 

enquanto linha de água com leito perfeitamente definido. Aliás, na pág. 5-9 do 

EIA, é referido que não foi possível identificar no terreno o leito ou margens 

desta linha de água. Assim, dadas as duas possibilidades de descarga (solo ou 

linha de água) deverá ser esclarecido pelo proponente qual a linha de água com 

expressão nas proximidades do terreno, que poderão receber os efluentes 

tratados da ETAR compacta. 

De acordo com informação transmitida pelo proponente, os efluentes líquidos 

produzidos na fase de funcionamento do projeto serão tratados numa ETAR 

compacta e descarregados no solo, através de valas drenantes. 

 

Assim, onde se lê “O efluente tratado será descarregado para a linha de água 

existente na proximidade ou infiltrado no solo” (página 3-7) deve ler-se “O efluente 

tratado será descarregado no solo”. 
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15. Pelas razões anteriormente referidas, deverá também ser esclarecido pelo 

proponente qual a linha de água com expressão nas proximidades do terreno, 

para onde serão encaminhadas as águas pluviais, de forma a que a drenagem não 

venha a causar prejuízos a terceiros. 

De acordo com informação transmitida pelo proponente, as águas pluviais serão 

descarregadas no interior da sua propriedade, junto ao limite norte do terreno. 

 

16. Durante a fase de construção, deverá ser esclarecido qual o destino final 

previsto para as águas residuais domésticas, após passagem por fossa séptica. 

Tal como referido no ponto 3.9.1 do EIA, serão produzidas águas residuais 

domésticas na área de estaleiro. Este efluente será armazenado numa fossa 

estanque, até serem encaminhadas para destino final autorizado, que corresponde 

ao tratamento numa ETAR licenciada e com autorização de descarga. 

 

17. Na caracterização da situação de referência dos recursos hídricos 

subterrâneos apenas são identificadas as captações de água licenciadas e a sua 

localização em relação à área de implantação do projeto. No entanto, dado que 

se trata de uma zona predominantemente agrícola, é possível que existam outro 

tipo de captações, algumas delas antigas, que pela sua natureza poderão não 

estar sujeitas a processo de licenciamento (nascentes, poços e minas). Assim, 

deverá ser efetuado um trabalho de campo mais exaustivo, de forma a procurar 

identificar nas proximidades da área de intervenção, num raio de 200 metros, a 

possível existência de outras captações. 

De acordo com levantamento efetuado pelo proponente, bem como o seu 

conhecimento deste território, não existem captações num raio de 200 metros da 

área do projeto. É apenas conhecida uma captação localizada na sua proximidade 

(ponto 1 na Figura 1), mas já fora do raio de 200 m.  

 

A existência de alguns anexos agrícolas (pontos 2 e 3), indicia que poderá existir 

alguma captação, no entanto, dado ser em edifícios fechados não foi possível 

confirmar a sua existência. A habitação existente dentro desta área (ponto 4), não 

se encontra servida pelo sistema público de abastecimento, o que leva a crer que 

será abastecida por captação. 

 



 

Hotel Senhora da Veiga  ����  05/05/2014 Aditamento 

 

8

 

Figura 1 – Localização de potenciais captações num raio de 200 m a partir da área do projeto. 

 

18. Deverá ainda ser apresentado pelo proponente uma declaração da entidade 

gestora respetiva comprovativa da impossibilidade de ligação à rede pública de 

abastecimento de água e ao coletor público de saneamento de águas residuais. 

O proponente solicitou à Câmara Municipal de Foz Côa a emissão da referida 

declaração, não tendo sido, no entanto, recebida em tempo útil. Logo que esteja 

disponível a referida declaração será enviada à CA. 
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Paisagem 

19. Analisado o EIA, e respetivos anexos cartográficos, considera-se que, não 

obstante a metodologia apresentada ser adequada à avaliação deste descritor, há 

aspetos da informação que deverão ser otimizados, e esclarecidos. É o caso da 

carta denominada “Paisagem Linhas fundamentais de relevo”: verifica-se aqui 

que o traçado das linhas de festo se encontra incompleto, dificultando deste 

modo a leitura da paisagem. 

A Carta 8 do EIA “Paisagem - Linhas fundamentais de relevo” tem como principais 

objetivos a demarcação dos festos principais e das linhas de talvegues (linhas de 

água). Consideramos que a demarcação dos festos principais permite um maior 

destaque das cumeadas e das linhas que se consideram fundamentais do relevo.  

 

No entanto, para a envolvente do projeto e dentro da bacia hidrográfica da ribeira 

do Vale da Vila, foram demarcados os festos secundários (Figura 2). 
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Figura 2 – Demarcação dos festos principais e secundários na envolvente da área do projeto. 
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20. De igual modo, na carta denominada “Recursos hídricos superficiais”, a 

delimitação da bacia hidrográfica da Ribeira do Vale encontra-se incorreta, 

devendo o limite da bacia hidrográfica coincidir com as linhas de festo que 

delimitam a bacia hidrográfica, e não serem desenhados aleatoriamente, 

fechando a bacia hidrográfica na sua zona de foz. 

A delimitação apresentada da bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vila teve 

origem na informação disponibilizada on-line no site InterSIG. Esta informação, com 

o título “Bacias Hidrográficas das Massas de Água (Artigo 13.º da DQA)” é da 

responsabilidade da Divisão de Ordenamento e Valorização do ex-Instituto da Água. 

 

Na Figura 3 apresenta-se o limite da bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vila, na 

proximidade da área do projeto, ajustada ao limite dos festos principais. 
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Figura 3 – Bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vila, na proximidade da área do projeto. 

 

 

 

 



 

Hotel Senhora da Veiga  ����  05/05/2014 Aditamento 

 

13

21. Deverá ser efetuada uma identificação e caracterização das diferentes 

Unidades de Paisagem e Unidades Visuais, até onde possam ser sentidos os 

efeitos do projeto, para a área de estudo definida – raio de 5 km. 

De modo a se obter uma melhor caracterização da paisagem ao nível do seu 

território de inserção, foi realizada uma caraterização e classificação paisagística, 

num raio de 5 km, recorrendo a uma metodologia qualitativa que incorpora 

parâmetros biofísicos, parâmetros humanizados e parâmetros estéticos, que apesar 

da sua subjetividade, pretendem avaliar as características visuais da paisagem, a 

uma escala mais detalhada (células de 25 m).  

 

a) Metodologia  

A caracterização e classificação paisagística têm como objetivo o estabelecimento 

de diferentes níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual na 

área de estudo, tendo como base as suas características estruturantes e 

diferenciadoras, por forma a determinar o seu grau de sensibilidade visual. 

 

• Qualidade visual da paisagem (QVP) 

A QVP resulta da conjugação das características do local e do que ela suscita no 

observador, em termos visuais e estéticos. Este conceito assenta na avaliação da 

expressão que as principais características físicas do território (relevo e uso do solo) 

têm nas UV identificadas, tendo em consideração a subjetividade da perceção do 

observador, sempre associada ao valor ambiental e ecológico. A QVP foi avaliada de 

modo a refletir a variabilidade espacial introduzida pelos diferentes elementos da 

paisagem – classes de tipo de relevo, uso de solo, valores visuais e intrusões visuais – 

que determinam valores cénicos distintos. Deste modo foram consideradas as 

seguintes variáveis: 

- Fisiografia - a qualidade fisiográfica de uma unidade de paisagem é função do 

desnível e da complexidade e diversidade topográfica. 

- Usos do solo e vegetação – consideram a diversidade de usos e de formações, 

bem como a sua qualidade visual. 

- Presença de água – fator de indubitável valor paisagístico, valoriza-se quando 

constitui um elemento dominante. 

- Grau de humanização – depende da abundância de estruturas artificiais 

presentes na paisagem. 

 

A classificação da QVP foi realizada pelo cruzamento das UV e das tipologias de uso 

do solo, agregadas de acordo com as qualidades visuais (usos) que se consideram 

semelhantes, nomeadamente áreas urbanas, outras áreas artificiais (industriais, 

áreas de extração de inertes e principais vias de comunicação), áreas agrícolas, 

áreas florestais e matos. Acrescido de outros elementos que se destacam neste 

território, nomeadamente os valores e as intrusões. 

 



 

Hotel Senhora da Veiga  ����  05/05/2014 Aditamento 

 

14

Deste modo, foi constituída uma grelha com células de 25 m, a partir da qual se 

atribuiu valores de qualidade visual de nula (QV1) a alta (QV4). Sendo considerado 

que uma célula com qualidade visual nula corresponde a uma área bastante 

artificializada, sem interesse paisagístico, e uma célula de qualidade visual alta 

corresponde a uma área com valores paisagísticos singulares. 

 

• Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP)  

A CAVP encontra-se relacionada essencialmente com o relevo, com os pontos de 

observação e com a presença de observadores no local. Para a determinação da 

CAVP foram selecionados pontos de observação representativos da ocupação humana 

na área de estudo (povoações e vias principais). Para cada ponto foi simulada a sua 

bacia visual, sendo a CAVP o resultado do somatório destas bacias, resultando na 

frequência de visibilidade, determinando se uma determinada área se encontra 

muito ou pouco exposta, tendo por isso uma menor ou maior capacidade de 

absorção, respetivamente. 

 

A partir do COS’2007 foram selecionadas as povoações inseridas na área de estudo. 

Dentro destes limites foram considerados pontos de observação que se consideram 

representativos da povoação em causa. Foram também selecionados pontos de 

observação ao longo das principais vias. Para cada ponto de observação foi atribuída 

a altitude média dos potenciais observadores (1,65 m) e um raio de observação 

máximo de 5 km. Para os pontos de observação considerados, foi realizada a 

simulação da sua bacia visual, utilizado a extensão do ArcGIS, Spatial Analyst, e 

tendo por base a hipsometria (grelha com células de 25 m).  

 

A CAV foi considerada, de acordo com o somatório das bacias visuais geradas a partir 

de cada um dos potenciais pontos de observação. Sendo aplicada uma classificação 

de muito alta (CAV1), a células sem potenciais observadores sensíveis, a baixa 

(CAV 4), às células com mais potenciais observadores sensíveis.  

 

• Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

A avaliação da SVP resultou da conjugação da QVP e da CAVP, traduzindo a 

capacidade que a paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar 

a sua qualidade sensorial/visual. É tanto mais elevada quanto mais elevada for a 

QVP e quanto mais baixa a CAVP. Deste modo, considera-se que uma paisagem com 

SVP baixa é uma paisagem que pode suportar grandes alterações, mediante certas 

restrições próprias do local. Por outro lado, uma paisagem com uma SVP alta não se 

apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí resultar a 

deterioração das suas características e da qualidade paisagística.  

 

 

 

 



 

Hotel Senhora da Veiga  ����  05/05/2014 Aditamento 

 

15

A avaliação da SVP é efetuada a partir do cruzamento da QVP e da CAVP, segundo a 

seguinte classificação: 

 

QVP                    CAVP CAV1. Muito Alta CAV2. Alta CAV3. Média CAV4. Baixa 

QV1. Nula Baixa Baixa Baixa Média 

QV2. Baixa  Baixa Baixa Media Alta 

QV3. Média Baixa Média Média Alta 

QV4. Alta  Média Média Alta Muito Alta 

     

SVP Baixa Média Alta Muito Alta 

 

b) Caracterização e classificação paisagística da área de estudo 

Tal como referido no EIA, na área de estudo foram definidas quadro UV: 

- UV 1 – Planaltos: áreas de relevo aplanado, situada junto às zonas de 

festo/cabeceiras principais. Correspondem às áreas onde ocorrem os principais 

aglomerados populacionais. 

- UV 2 – Vale e encostas da ribeira do Vale da Vila: área essencialmente agrícola, 

com culturas permanentes, onde predomina a vinha e o olival, ocorrendo ainda 

alguma amendoeira. Área atravessada pelo recente IP2, com traçado paralelo à 

linha de água da ribeira do Vale da Vila, com orientação sul-norte. O projeto 

insere-se nesta UV. 

- UV 3 – Pocinho e vale do Douro: marcada pela presença do aglomerado do 

Pocinho, pelo rio Douro e pela curvatura que o rio apresenta nesta zona. 

Destaca-se ainda o aproveitamento hidroelétrico no rio Douro, a central 

elétrica, a ponte sobre o rio e a linha de caminho de ferro.  

- UV 4 – Espaços agroflorestais: área que abrange as encostas acentuadas ou 

mesmo escarpadas do rio Douro. Trata-se de uma paisagem onde predomina o 

uso agrícola (olival, vinha e amendoeira) cultivado em socalcos, característicos 

desta região. Nas áreas onde não ocorrem socalcos o uso é florestal, com o 

predomínio do pinheiro bravo, carvalhal e matos. 

 

• Qualidade visual da paisagem (QVP) 

De acordo com as UV e as tipologias de uso presentes na área de estudo, foi 

constituída uma grelha com células de 25 m, a partir da qual se atribuiu os seguintes 

valores de qualidade visual (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação da QVP por UV e por tipologia de uso do solo. 

Tipologias de uso do solo 
Qualidade Visual 

UV 1  UV 2 UV 3 UV 4 

Tecido urbano QV3. média QV3. média QV3. média QV3. média 
Áreas artificiais 1 QV1. nula QV1. nula QV1. nula QV1. nula 
Outras áreas humanizadas com valor cultural 
(quintas e linha de caminho de ferro) QV4. alta QV4. alta QV4. alta QV4. alta 

Área agrícola permanente (olival e vinha) QV4. alta QV4. alta QV4. alta QV4. alta 
Área agrícola temporária QV3. média QV3. média QV3. média QV3. média 
Área florestal QV3. média QV3. média QV3. média QV3. média 
Vegetação arbustiva e herbácea (matos) QV3. média QV3. média QV3. média QV3. média 

Linhas de água e albufeiras QV3. média QV4. alta QV4. alta QV3. média 
1 Áreas de extração de inertes e aterros, indústria e armazenagem e vias de comunicação principais (IP2). Apesar da sua grande 
expressividade no território, não foram consideradas as linhas de alta tensão que atravessam a área de estudo, devido à sua difícil 
representação cartográfica. 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 1 no Anexo III, 

verificando-se que grande parte da área de estudo apresenta uma QVP média a alta. 

A QVP média está principalmente associada aos usos agrícolas (culturas temporárias 

e florestais) e ao relevo acentuado. As áreas de maior QVP estão relacionadas com 

as áreas agrícolas permanentes (olival e vinha) em socalco, as linhas de água, da 

qual se destaca o rio Douro, e alguns dos elementos singulares desta paisagem como 

as quintas e a linha de caminho de ferro do Douro. As áreas de QVP mais reduzida 

estão associadas ao uso artificial, que tem uma expressão muito reduzida na área de 

estudo. 

 

De acordo com esta metodologia a área de implantação do projeto apresenta uma 

QVP alta. 

 

• Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

A CAVP considerada resultou do somatório das bacias visuais geradas a partir de 

cada um dos potenciais pontos de observação, obtendo-se assim a frequência de 

observação. Para os pontos de observação considerados, num total de 22 (11 em 

povoações e 11 na rede viária e na linha de caminho de ferro), foi realizada a 

simulação da sua bacia visual. Verificou-se que ocorrem num máximo 13 potenciais 

observadores de uma determinada célula. Deste modo, de acordo com o número de 

potenciais observadores, foi realizada a classificação da CAV das células (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Classificação da CAVP. 

N.º de potenciais observadores numa célula CAVP 

0 CAV1. muito alta 

1-5 CAV2. alta 

6-10 CAV3. média 

11-13 CAV4. baixa 

 

O resultado da aplicação desta metodologia encontra-se na Carta 2 no Anexo III, 

verificando-se que predominam as áreas com poucos observadores sensíveis (CAV 
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muito alta a alta), devido principalmente ao tipo de relevo presente e à baixa 

densidade de aglomerados populacionais. As áreas com menor CAV, portanto com 

maior número de observadores, ocorrem principalmente na zona de encosta, 

destacando-se a encosta na margem esquerda da ribeira do Vale da Vila. A área do 

projeto insere-se numa zona de alta CAVP. 

 

• Sensibilidade visual da paisagem (SVP) 

Do cruzamento da Carta 1 (QVP) e da Carta 2 (CAVP) obteve-se a SVP da área de 

estudo (Carta 3 no Anexo III). A análise da carta da SVP permite verificar que grande 

parte da área de estudo apresenta uma sensibilidade visual baixa a média, devido 

principalmente ao reduzido número de observadores sensíveis. As áreas de SVP alta 

e muito alta localizam-se principalmente a norte da área do projeto, na parte final 

do vale da ribeira do Vale da Vila. A área do projeto insere-se numa zona 

considerada como tendo uma SVP média. 

 

Socioeconomia 

22. Deverá ser esclarecido se o proponente estabeleceu algum Plano de 

Comunicação, nomeadamente através de inquéritos à população, ou outras ações 

que evidenciem um bom nível de conhecimento das características e impactes do 

projeto pela população local, e/ou pela junta de freguesia. 

Caso tenha havido, os resultados devem estar vertidos no EIA, na avaliação de 

impactes, e na definição de medidas de minimização/ compensação. 

Caso não exista, deverá ser apresentada uma proposta de plano de comunicação, 

com especificação da metodologia e dos meios utilizados para esse plano de 

comunicação do projeto à população local, tendo por objetivo assegurar uma 

divulgação e uma acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, 

direta e indiretamente pelo projeto, e da opinião pública em geral. 

Tal como referido no EIA, apenas existe uma habitação na envolvente da área de 

projeto, a cerca de 150 m a sudeste. O aglomerado mais próximo é o Pocinho 

localizado a nordeste. Assim, a população afetada pelo projeto será muito escassa. 

Ainda assim, será desenvolvido um plano de comunicação na fase de Projeto de 

Execução, a ser divulgado na Junta de Freguesia, onde constarão as principais 

características e efeitos do projeto.  

 

Geologia e geomorfologia 

23. Reformulação da Caracterização da Situação de Referência, geológica e 

tectónica, a nível local, com base em dados de campo, que inclua a identificação 

dos riscos associados à implantação do projeto, dada a existência de uma falha 

ativa. 

No âmbito da elaboração do projeto de execução será elaborado um estudo 

geológico e geotécnico, que fornecerá informação mais detalhada. 
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Para além do referido no EIA, salienta-se que a atividade da falha da Vilariça 

contribuiu para a génese do “graben” homónimo. Este permitiu a preservação de 

depósitos tipo ranha, entre outros. Simultaneamente, o bloco ocidental deste 

“graben” constituindo uma série de patamares devido a falhas, ascendendo acerca 

de 300 a 400 m em relação ao bloco oriental. A região afetada por esta falha é, 

atualmente, detentora de elevado grau de sismicidade (SGP, 1989).  

 

Na Carta 1 do Anexo IV encontra-se uma sobreposição do sistema de falhas associada 

à falha da Vilariça, tendo como base a carta geológica á escala 1:50.000, com o 

modelo digital do terreno (MDT). Foi ainda realizado um perfil topográfico, de forma 

a demostrar a geomorfologia deste local. 

 

De acordo com Cunha & Pereira (2000)1, a depressão da Vilariça corresponde a uma 

fossa tectónica, delimitado por falhas com direção NNE-SSW (Figura 4). A estas 

falhas associa-se um importante movimento de componente horizontal, com 

deslocamento esquerdo. Esta movimentação terá formado bacias de desligamento 

fini-cenozóicas, relacionadas com a zona de falha de Bragança-Vilariça-Manteigas 

(Cabral et al., 198385; Cabral, 1985, 1986, 1987, 1989, 1995). Pereira & Azevêdo 

(1993; 1995) e Pereira (1997) fizeram uma análise geomorfológica da depressão da 

Vilariça, que se resume nos parágrafos seguintes. 

 

O aplanamento no bloco oriental da Vilariça posiciona-se pelos 540 m de altitude, 

como se exemplifica no maciço de Junqueira, a norte de Torre de Moncorvo. A 

escarpa oriental impõe um desnível de 300 a 400 m entre o vale e a superfície 

aplanada do maciço granítico situado a leste do acidente. A sul o desnível ultrapassa 

600 m, se confrontada a superfície do vale com a superfície definida no maciço 

granítico de Lousã (a cerca dos 800 m), embora, nesse caso, o declive seja mais 

suave. A morfologia da região que envolve o vale da Vilariça resulta, 

essencialmente, de uma tectónica de blocos, grande condicionante do vale atual. A 

linha de relevos dos quartzitos ordovícicos é também cortada pela falha da Vilariça 

e verifica-se que, num contexto mais amplo, a superfície inicial definida pelos seus 

cumes aplanados se mantém quer a norte de Vila Flor, quer na serra do Reboredo 

(imediações de Torre de Moncorvo). 

 

A assimetria do vale deve-se quer à diferente amplitude de movimento das diversas 

falhas, quer à natureza litológica do substrato; as fácies de filito e metagrauvaques 

do Câmbrico (Grupo do Douro ou CXG), menos resistentes à erosão, encontram-se 

profundamente dissecadas, proporcionando vertentes mais suaves e o alargamento 

do vale nestes setores, em comparação com os afloramentos quartzitícos do 

Ordovícíco e Silúrico. Sobressaem igualmente os maciços graníticos, com modelado 

                                                   
1 Cunha, P. & Pereira, D. (2000) - Evolução cenozóica da área de Longroiva-Vilariça (NE Portugal) – Ciência da Terra 
(UNL), nº 14, pp. 89-98 
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arrasado, demonstrando nos dois flancos do vale o rejeito de componentes verticais 

e horizontais. 

 

No seu limite sul, onde se insere o projeto em estudo, a depressão da Vilariça é 

ocupada pelo rio Douro, após acentuada inflexão do seu curso (Figura 4). Alguns 

vestígios de terraços conglomeráticos testemunham o processo de encaixe deste rio, 

situam-se a cerca de +55 m no Pocinho e +35 m (acima do nível de estiagem) entre o 

Pocinho e a foz do Sabor. Estudos recentes enquadrados no projeto do Parque 

Arqueológico do Vale do Côa, divulgaram a presença de artefactos líticos do tipo 

Achculense integradas no terraço +35 m da margem direita do Douro (no Pocinho), 

para os quais foi sugerida uma idade de Plistocénico médio (informação oral de 

Thierry Aubry & Jorge Sampai o, 1997): níveis de inundação mais recentes ocupam 

algumas superfícies, a mais ampla das quais se situa na margem da pronunciada 

curvatura do Pocinho, entre 20 a 30 m acima do nível atual do rio Douro (Pereira, 

1997, 1998). 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática e interpretativa do graben da Vilariça, a partir da carta 

geológica 1:500.000 (1992) in Cunha & Pereira (2000). 

 

De acordo com o sítio Geocientista2, desde os trabalhos de Cabral em 1985 e os que 

se seguiram, que se suspeita que o segmento da Vilariça da falha de Bragança-

Manteigas seja ativo, sendo responsável por uma baixa atividade sísmica, apesar do 

degrau geomorfológico que dá origem. Os trabalhos desde então têm-se centrado 

                                                   
2 http://geocientista.blogspot.pt/2012/06/falha-da-vilarica.html 
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em encontrar locais onde seja possível a datação dos movimentos mais recentes, 

bem como calcular taxas de movimentação da falha e as magnitudes dos sismos 

associados, para compreender melhor esta estrutura. 

 

A falha de Bragança-Manteigas estende-se entre estas duas localidades, Bragança e 

Manteigas, em diversos troços. Esta falha não apresenta atividade sísmica moderada 

a elevada desde os tempos históricos, tendo registado um sismo de M5+ em 1751 e 

em 1858. Ainda assim, a 30 de maio de 2012 foi registado um sismo em Bragança 

com magnitude 2,2 e a 19 de junho de 2012 um sismo de 3,4 foi sentido em 

Moncorvo e com epicentro a NEW de Freixo de Espada à Cinta. Ou seja, ela 

apresenta alguma sismicidade ainda que de baixa magnitude, o que pode incorrer 

em algumas incertezas relativamente à localização do sismo. 

 

A falha da Vilariça apresenta uma expressão geomorfológica interessante e 

encontram-se sedimentos recentes afetados por planos de falha. A falha tem 

escarpa voltada a oeste, com um desnível junto à escarpa de 200 m, mas que 

equivale entre as duas superfícies aplanadas. 

 

A cinemática aparente da falha é de desligamento esquerdo, evidenciado por 

escarpas bem definidas e retilíneas, defleção esquerda dos cursos de água, incluindo 

o rio Douro e com rejeição de terraços fluviais.  

 

Estudos realizados por Santos et al. (2000), colocaram em evidência a estrutura em 

profundidade da bacia da Vilariça, realçando o caráter hereditário desta falha, que 

terá funcionado como falha normal no varisco tardio e que terá sido reativada mais 

recentemente como desligamento esquerdo. Assim, a escarpa é essencialmente 

herdada, enquanto funcionou como falha normal. 

 

Para determinar os locais mais apropriados para a construção de sanjas que 

permitissem fazer uma cartografia de detalhe de interesse para este estudo, foi 

necessário primeiro escolher locais onde em termos geomorfológicos se encontrava 

expressão da falha e que cruzando com os dados de geologia, se revelassem 

interessantes em termos estratigráficos. Foram utilizadas fotografias aéreas a preto 

e branco e à escala 1:18.000 do IGP. Deste modo a área em estudo foi segmentada 

em 3 setores: a bacia da Vilariça, a Adega de Vale Meão e Longroiva (Figura 5). 
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Figura 5 - Fotografia aérea: à esquerda a bacia da Vilariça, ao centro Adega de Vale Meão (que abrange a área do 

projeto) e à direita Longroiva.  

 

No setor central, que abrange a área do projeto, além da deflexão esquerda do rio 

Douro, é possível observar um deslocamento do terraço fluvial, com movimentação 

também esquerda de aproximadamente 50 a 100 m. Observa-se também um detalhe 

da influência da falha sobre o rio Douro, não apenas definindo o seu curso, como 

mantendo a geomorfologia da escarpa, observando-se cantos não arredondados, o 

que poderá ser indício de atividade recente da falha, que ainda não foi moldado 

pelo Douro, um rio com muita capacidade erosiva. É neste setor que se encontram 

exposições da falha com estrias horizontais, reforçando o caráter de desligamento 

da falha. 

 

A demonstração da existência de ruturas em sedimentos recentes, sendo que o 

evento mais recente terá no máximo 11.000 anos, o que indica que a falha da 

Vilariça teve atividade dentro do período neotectónico (últimos 2Ma) e por isso é 

considerada como uma falha ativa. Identificaram-se 2 ou 3 eventos no intervalo 

entre os 10.000 e os 15.000 anos, sugerindo uma recorrência entre 5.000 e 7.000 

anos, apesar destes eventos surgirem agrupados, ou seja, a recorrência determinada 

não é a real, pois os eventos deverão estar agrupados no tempo, o que é comum em 

falhas em contexto intracontinental. Foi identificado um deslocamento de 6,1 m em 

Vale Meão para um período inferior a 16.000 anos (possivelmente dois eventos 

durante este período), enquanto que na Vilariça se identificou 6,5 m em 18.000 anos 

e 9 m em 23.000 o que sugere em média taxas de deslocamento de 0,3 a 0,5 

mm/ano e a existência de um terceiro evento. Deste modo a magnitude 

determinada para estes eventos é de 7+. Este estudo vem demonstrar que existe um 
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potencial sísmico nas áreas intracontinentais em Portugal e que têm potencial 

destrutivo, o que em certas áreas poderá incorrer num elevado risco sísmico. 

 

Em relação ao risco sísmico, e acordo com extrato da carta municipal da 

suscetibilidade sísmica do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do 

concelho de Vila Nova de Foz Côa (PMEPC) de 2011 (Figura 6), a área do projeto 

encontra-se numa zona de suscetibilidade moderada, sendo apenas o vale da ribeira 

do Vale da Vila considerado como tendo uma suscetibilidade sísmica elevada. 

 

 

Figura 6 - PMEPC – extrato da carta municipal da suscetibilidade sísmica. 

 

24. Identificação de eventuais Medidas de Minimização específicas, decorrentes 

da reformulação acima solicitada. 

Tal como referido anteriormente, no ponto 23, para este projeto será realizado um 

estudo geológico e geotécnico (em fase de projeto execução). Este estudo 

Hotel Srª da Veiga 



 

Hotel Senhora da Veiga  ����  05/05/2014 Aditamento 

 

23

específico para esta área e para a obra em estudo permitirá o desenvolvimento de 

um projeto que tenha em consideração o risco sísmico presente na área, bem como 

a proposta de medidas que permitam a minimização do risco sísmico. 

 

25. Apresentação de parecer do LNEG sobre a implantação do projeto. 

Ao abrigo do nº 10 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, o 

parecer referido deve ser solicitado pela Autoridade de AIA. 

 

Qualidade do ar 

26. Identificação do número de caldeiras que irão existir, para aquecimento, e 

da respetiva potência, bem como indicação da existência ou não de fontes fixas 

(chaminés). 

De acordo com a informação disponibilizada pelo proponente, o edifício terá uma 

caldeira a gás, com uma potência nominal de 76 kW, de apoio aos coletores solares 

térmicos dedicados ao aquecimento de águas sanitárias. A ventilação será sempre 

que possível natural, complementada por seis unidades de tratamento de ar. 

 

No edifício não está prevista a construção de chaminés. 

 

27. Indicação da existência, ou não, de serviço de lavandaria. 

Tal como mencionado no Quadro 3.1 [Síntese dos usos previstos, por piso] e nos 

pontos 3.8.2 e 3.9.1 do relatório do EIA, o Hotel Senhora da Veiga terá um serviço 

de lavandaria. 

 

28. Esta informação é fundamental para determinar a necessidade de 

implementação de um plano de monitorização para este descritor, para a fase de 

exploração. 

A tipologia e dimensão do projeto (120 camas fixas/utentes, com uma geração de 

tráfego em hora de ponta de 9 veículos por hora) não justificam a implementação de 

um plano de monitorização da qualidade do ar. Também não está prevista a 

existência de chaminés no edifício. 

 

Estrutura de Missão do Douro 

29. Para que seja aferida a afetação dos atributos do Alto Douro Vinhateiro que 

lhe conferem valor excecional, deverá ser apresentada planta que contenha os 

limites do Alto Douro Vinhateiro, da sua zona tampão (Zona Especial de 

Proteção) e do Parque Arqueológico do Vale do Côa, bem como o levantamento 

dos valores naturais e culturais que constituem atributos do bem ADV-PM, 

nomeadamente: 

- Atributos naturais (o rio Douro e os seus afluentes; as vertentes abruptas; os 

matos e as matas mediterrânicos; as galerias ripícolas); 
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- Atributos culturais (os sistemas de armação do terreno em socalcos; os muros 

em xisto; os caminhos murados e os sistemas de drenagem; as culturas 

mediterrânicas, nomeadamente os olivais, amendoais e laranjais; os 

mortórios; o património histórico; os sítios arqueológicos; os povoados; as 

quintas e os casais; os locais de culto: santuários, igrejas e capelas, 

frequentemente associados a miradouros; as construções adjetivas, 

nomeadamente cardanhos, eiras, pombais, armazéns; as linhas de caminho-

de-ferro; o padrão, em mosaico, da paisagem). 

Na Figura 7 é apresentado o enquadramento da área do projeto com o Alto Douro 

Vinhateiro (ADV), e a da sua zona tampão (Zona Especial de Proteção) e com o 

Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC). 

 

 

Figura 7 – Enquadramento do projeto com o ADV e com o PAVC. 

 

Tendo como base a análise dos elementos cartográficos disponíveis, nomeadamente 

a carta militar e os ortofotomapas do websig da CM de Vila Nova de Foz Côa e do 
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Google Earth, foram assinalados os principais atributos naturais e culturais da 

envolvente à área do projeto (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Valores naturais e culturais na envolvente à área do projeto. 

 

Foi ainda consultada bibliografia específica, nomeadamente: 
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- Andresen, T. e Rebelo, J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem 

Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Volume 1 - Relatório 

de Avaliação. Porto: CCDRN/EMD, CIBIO UP/UTAD. 

- Andresen, T. e Rebelo, J. (2013). Avaliação do Estado de Conservação do Bem 

Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Volume 2 - Estudos de 

Base. Porto: CCDRN/EMD, CIBIO UP/UTAD. 

- Ramos e Fonseca (2013) – A interpretação do significado de paisagem cultural 

no contexto do património mundial – o caso do Douro Vinhateiro – XVII Encontro 

Internacional de Reflexão e Investigação – UTAD. 

 

Os principais atributos naturais e culturais na envolvente à área do projeto 

encontram-se identificados na Figura 8. Verifica-se que entre os atributos culturais e 

naturais que conferem a esta zona um elevado valor paisagístico, encontram-se 

identificados os seguintes: 

- Atributos naturais: rio Douro e a ribeira do Vale da Vila. 

- Atributos culturais: os sistemas de armação do terreno em socalcos; olivais, 

quintas e casais; capelas, pombais, e linhas de caminho-de-ferro; bem como o 

padrão, em mosaico, da paisagem. 

 

30. A avaliação de impactes paisagísticos deveria ter em conta a dimensão 

cultural da paisagem, fazendo referência às preocupações que são transversais 

ao património cultural e à paisagem, dado que o ADV-PM é de uma paisagem 

cultural que se trata. A avaliação de impactes paisagísticos deverá considerar os 

Apêndices 3A e 3B do “Guião de Avaliação de Impactes sobre o Património para 

bens do Património Mundial (Guidance on Heritage Impact Assessments for 

Cultural World Heritage Properties)”, publicado pelo ICOMOS em janeiro de 

2011. 

A área do projeto encontra-se na proximidade da área classificada como “Paisagem 

Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro” associado à paisagem 

monumental e humanizada dos vinhedos das encostas dos vales do rio Douro e seus 

afluentes, testemunha modos de organização da vinha de diferentes épocas 

históricas, socalcos pré-filoxericos, socalcos pós-filoxericos, patamares e “vinhas ao 

alto”. 

 

De acordo com o referido no ponto anterior (29), e considerando a metodologia de 

classificação de impactes proposta em ICOMOS (2011)3 considera-se que os impactes 

do projeto sobre esta paisagem apresenta a seguinte classificação: 

 

 

 

 

                                                   
3 ICOMOS (2011) - Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. 
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Importância dos bens patrimoniais (adaptado da tabela do anexo 3A do guia ICOMOS): 

Importância Paisagem cultural e evolutiva viva Área do projeto 

Reduzida Locais com importância associados a 

património imaterial com importância 

local. 

Locais com reduzida ligação.  

Como a área do projeto se insere na zona tampão 

da área classificada, pode-se considera não ocorre 

interferência direta. 

Não ocorre destruição, nem degradação de 

quaisquer valores associados ao ADV. 

Em relação ao enquadramento visual, a exposição 

visual é reduzida. 

Negligenciável Poucas associações ou vestígios da 

paisagem cultural. 

Magnitude dos impactes (adaptado da tabela do anexo 3B do guia ICOMOS): 

Magnitude Paisagem cultural e evolutiva viva Área do projeto 

Baixa Mudanças na área que afetam a paisagem 

cultural, devido a atividades ou intrusões 

visuais. 

Dada a distância a que o projeto se encontra dos 

principais valores naturais e culturais associados ao 

ADV (Figura 8), considera-se que a ligação visual é 

reduzida. Negligenciável Muito reduzidas alterações na área que 

afetam a paisagem cultural, devido a 

atividades ou intrusões visuais 

 

Deste modo, pela análise da Figura 8 e dos quadros anteriores, verifica-se área do 

projeto não interfere com nenhum destes atributos culturais, com exceção de uma 

pequena área de olival, não sendo postas em causa, a autenticidade e integridade 

da paisagem cultural património mundial do ADV. 

 

Sistemas ecológicos 

31. A área localiza-se em zona de elevada suscetibilidade à desertificação, 

segundo a cartografia do Índice de Aridez e para os efeitos da aplicação do Plano 

de Ação Nacional de Combate à Desertificação, em fase final de revisão. Para 

além de não haver qualquer referência a esta suscetibilidade, considera-se que 

deveriam ser recomendadas medidas de minimização de impactes e medidas de 

compensação, através de adoção de mecanismos suplementares de 

captação/reciclagem de águas pluviais, para além das soluções de abastecimento 

através de furos. Tratando-se de um empreendimento isolado, afastado quase 

2 km do Pocinho, deverá ser demonstrada a auto-sustentabilidade hídrica e 

energética, e a neutralização dos impactes. 

O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD), adotado em 17 

de junho de 1999, constitui uma obrigação do Estado Português enquanto parte da 

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD), com aplicação 

plena entre nós desde 26 de dezembro de 1996, visando no geral a aplicação das 

orientações, das medidas e dos instrumentos da Convenção nas áreas semiáridas e 

sub-húmidas secas do território nacional, bem como nas iniciativas de cooperação 

multilateral e bilateral portuguesas que se inscrevam no seu âmbito. O processo de 

revisão do PANCD atende e pondera um conjunto de fatores, quer internos, face à 

evolução política, socioeconómica e ambiental do País, quer externos, 

designadamente decorrentes da política internacional e europeia. 
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O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, encontra-se em 

proposta de revisão, que visa o seu alinhamento com a Estratégia 2008/2018 da 

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD). 

 

De acordo com os estudos efetuado, foi concluído que, no continente, para o 

período 2000 / 2010 são classificados como suscetíveis à desertificação 142 

municípios, sendo 136 os municípios do Continente não suscetíveis (Figura 9). 

Verifica-se que a área do projeto se inclui numa classe de aridez designada de 

semiárida. 

 

 

Figura 9 - Áreas suscetíveis à desertificação do Continente Português (Período 1980 / 2010), (De Del 

Barrio et al. 2011) 

 

O projeto será abastecido através de furos artesianos a instalar dentro da 

propriedade do proponente, junto ao limite este do projeto. Serão instalados dois 

reservatórios enterrados: um com capacidade para 50.000 l de água potável; e outro 

com 60.000 l para o sistema de combate a incêndios. Nesta fase do projeto (estudo 

prévio), não está prevista a recolha das águas pluviais ou qualquer outra medida de 

minimização de consumos, podendo no entanto, na fase de projeto de execução, 

serem desenvolvidas medidas adicionais. 

 

Dada a fase em que se encontra o projeto, não existe informação suficiente para 

avaliar a auto-sustentabilidade hídrica e energética, e a neutralização dos impactes.  

 

Hotel Srª da Veiga 
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32. A caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes 

deveriam desenvolver e ponderar os impactes da destruição do olival, enquanto 

cultura permanente explorada em regime extensivo, e do ponto de vista da 

condicionante legal que sobre este incide, bem como a proximidade da ZPE Vale 

do Côa – PTZPE0039, face à reconhecida importância das áreas adjacentes para a 

avifauna e, em particular, para as aves de rapina. 

Destruição do olival 

O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei nº 120/86, de 28 

de maio. O arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado 

mediante prévia autorização concedida pelas direções regionais de agricultura, 

dentro das respetivas áreas de atuação (art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 

de maio). O pedido de arranque ou de corte raso de oliveiras deverá ser apresentado 

pelo proprietário à Direção Regional da Agricultura da respetiva área.  

 

A área de olival afetada pelo projeto é de cerca de 4.315 m2 (Figura 10). De acordo 

com o ortofotomapa disponibilizado no websig da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Foz Côa foi realizada uma contagem de 46 oliveiras a arrancar com a implantação do 

projeto. É de salientar que é uma contagem meramente indicativa dada a base 

cartográfica disponível não permitir um maior rigor. Pelo que este valor deverá ser 

devidamente confirmado no âmbito do projeto de execução. 

 

  

Vista para o olival quer será parcialmente arrancado. Vista para o olival – continuação para norte. 
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Figura 10 – Demarcação da área e dos exemplares de oliveira a arrancar. 

 

É de salientar que de acordo com o proponente todos os exemplares de oliveira que 

sejam afetados pelo projeto serão replantados no terreno de proponente. Deste 

modo, considera-se que a afetação do olival pelo projeto em estudo constitui um 

impacte negligenciável. 

 

Proximidade à ZPE Vale do Côa – PTZPE0039 

A Zona de Proteção Especial (ZPE) do Vale do Côa (PTZPE 0039), situa-se a cerca de 

5 km a sudeste, tal como referido no âmbito do EIA.  

 

A ZPE do Vale do Côa de acordo com a sua ficha do Plano Setorial da Rede Natura 

2000, ICN (2005), trata-se de uma área de relevo montanhoso que corresponde 

fundamentalmente a bacia do troço terminal do rio Côa, parcialmente inserida na 

região do Douro Vinhateiro. O aspeto mais característico da paisagem desta ZPE 

corresponde as encostas rochosas e escarpadas que se estendem ao longo dos rios 

Côa e Massueime. Apesar de constituir uma zona maioritariamente desprovida de 

vegetação natural subsistem diversos enclaves de matos pré-florestais diversos, 

assim como sobreirais, azinhais e zimbrais. Em termos de ocupação do solo e sendo 
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uma zona iminentemente rural, os principais setores de atividade são a pastorícia e 

as culturas do olival, amendoal e vinha, por ordem decrescente de importância. 

Constitui uma área importante para a avifauna rupícola, sendo de destacar a 

população nidificante de Britango Neophron percnopterus, que corresponde a um 

dos mais significativos núcleos do nosso pais e também para o Chasco-preto 

Oenanthe leucura, que é frequente nas zonas mais áridas desta ZPE. A área assume 

igualmente relevância para a Aguia-real Aquila chrjisaetos, Grifo Gjips fulvus e a 

Aguia de Bonelli Hieraaetus fasciatus. A grande extensão de matos proporciona a 

ocorrência e uma certa abundância de diversos passeriformes como a Toutinegra-

tomilheira Sjilvia canspicillata, a Toutinegra-de-bigodes Sjilvia cantillans ou a 

Toutinegra-dos-valados Sjilvia melanocéfala. 

 

É de salientar que de acordo com os elementos cartográficos disponibilizados no 

sítio do ICNF, referentes ao “Manual de apoio à análise de projetos relativos à 

instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica – 

componente Avifauna”, (ICNF, 2010), a área do projeto encontra-se junto ao limite 

da zona considerada como Crítica, para efeitos de instalação de linhas de transporte 

e distribuição de energia, no que se refere a aves de rapina. Nomeadamente no raio 

de 5 km em torno dos limites da ZPE, tendo em consideração a grande dimensão do 

domínio vital das espécies para as quais as mesmas foram designadas e o facto da 

distribuição destas espécies acompanhar elementos orográficos lineares (vales de 

rios). 

 

Apesar da presença no terreno onde se insere o projeto de olival (um dos habitats da 

avifauna), a proximidade a diversos elementos de perturbação deste grupo 

faunístico, nomeadamente linhas elétricas e rede viária, considera-se que o projeto 

não se encontra na zona de influência da ZPE do Vale do Côa, sendo o impacte 

considerado negligenciável. 

 

33. Tendo em conta a importância do olival, enquanto cultura permanente, 

tanto do ponto de vista da condicionante legal (uma vez que o projeto não se 

enquadra nas condições previstas na lei para autorizar o arranque/ destruição), 

como de valor relativamente elevado para a fauna/ avifauna, ao contrário do que 

é argumentado no EIA, suscita a necessidade de ser obtido o parecer da DRAPN 

sobre o arranque do olival. 

O pedido de parecer da DRAPN sobre o arranque do olival e transplante de oliveiras 

no terreno será elaborado pelo proponente no âmbito do processo de licenciamento 

do projeto, na fase de projeto de execução. 

 

34. Deverá ainda ser quantificada a área de olival e/ou n.º de oliveiras a arrancar 

para efeito de execução do projeto. 

Ver ponto 32. 
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Ruído 

35. Apresentação de um Plano de Monitorização (PM) ao ruído ambiental que 

permita avaliar o cumprimento dos requisitos legais a que o hotel está sujeito. O 

PM do projeto deverá incluir resposta às seguintes questões: 

- Identificação dos parâmetros a monitorizar; 

- Identificação dos locais de amostragem e apresentação cartográfica; 

- Indicação da periodicidade das amostras; 

- Apresentação da análise do significado estatístico; 

- Descrição das técnicas e métodos de análise, incluindo o equipamento 

necessário; 

- Identificação dos indicadores ambientais, comparando os parâmetros a 

monitorizar e as características dos parâmetros inerentes ao projeto, nas 

diversas fases do projeto; 

- Apresentação e descrição do tipo de medidas de monitorização a adotar 

consoante os resultados do plano de monitorização; 

- Indicação da periodicidade dos relatórios de monitorização; 

- Descrição dos critérios para a decisão de avaliação do plano de monitorização 

proposto, enquadrando as questões abordadas no plano de monitorização com 

legislação em vigor e normas aplicáveis. 

Na fase de construção, tal como mencionado no ponto 4.9.3 do EIA, as obras de 

construção civil inerentes ao projeto constituem atividades ruidosas temporárias. 

Este tipo de atividades são proibidas na proximidade de edifícios de habitação, aos 

sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, 

durante o respetivo horário de funcionamento, e de hospitais ou edifícios similares 

(art. 14º do RGR).  

 

Uma vez que não se prevê a necessidade de prolongar os trabalhos de construção 

para além do período compreendido entre as 20 e as 8 horas, restringindo-se a dias 

úteis, e por não existir qualquer escola, estabelecimento hospitalar ou similar 

passível de ser afetado pelo projeto, considera-se que não se justifica a 

implementação de um plano de monitorização do ruído na fase de construção do 

projeto. 

 

Para a fase de funcionamento do projeto apresenta-se o plano de monitorização 

descrito no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Plano de monitorização do ruído para a fase de funcionamento. 

Parâmetros a 

monitorizar 

Ruído ambiente – LAeq em dB(A) 

Ruido residual – LAeqR em dB(A) 

Local de amostragem Junto ao recetor sensível (41º 7’ 12,2’’ N; 7º 7’ 37,7’’ W) mais próximo da área do 

projeto. 
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Periodicidade de 

amostragem 

A primeira medição deverá ocorrer no primeiro ano de funcionamento do projeto, e 

posteriormente de 5 em 5 anos. 

A medição do ruído ambiente deverá coincidir com a atividade normal do projeto em 

época alta e com o normal funcionamento dos equipamentos geradores de ruído. 

A medição do ruído residual deverá ocorrer em época baixa com os equipamentos 

geradores de ruído totalmente desligados. 

Análise do significado 

estatístico 

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela 

legislação em vigor. 

Caso se verifiquem situações de desconformidade e na origem estiver o funcionamento 

do projeto, deverão ser tomadas as medidas corretivas conducentes à sua minimização, 

sendo a respetiva eficiência avaliada em campanhas de medição subsequentes. 

Técnicas e métodos 

de análise 

As técnicas e métodos de análise deverão respeitar o disposto no “Guia prático para 

medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta 

a NP ISO 1996”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em outubro de 2011. 

Deverá ser utilizado um sonómetro Integrador da Classe 1, com protetor de vento, 

calibrador acústico homologado e certificado de calibração atualizado. 

Indicadores 

ambientais 

Critério de incomodidade, considerando D=0, para q>75%, uma vez que o hotel estará 

aberto 24 horas por dia: 

- (LAeq-LAeqR) ≤ 5 dB(A), no período diurno; 

- (LAeq-LAeqR) ≤ 4 dB(A), no período entardecer; 

- (LAeq-LAeqR) ≤ 3 dB(A), no período noturno. 

Valor limite de exposição, para zonas não classificadas: 

- Lden ≤ 63 dB(A); 

- Ln ≤ 53 dB(A). 

Medidas de gestão 

ambiental 

- Caso sejam registadas reclamações, deve proceder-se a uma campanha de verificação, 

podendo os resultados justificar o aumento da periodicidade de medição. 

- Consoante os resultados obtidos nas campanhas de medição, a análise dos mesmos 

poderá justificar a definição de novos locais de medição. 

- Reforço da revisão periódica dos equipamentos geradores de ruído. 

Relatórios de 

monitorização 

Os resultados obtidos devem ser apresentados e analisados em relatórios periódicos, 

segundo a periodicidade de cada campanha de amostragem. 

Os relatórios de monitorização deverão cumprir o disposto no Anexo V da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de abril. 

Critérios para a 

decisão de avaliação 

do plano de 

monitorização 

A avaliação deve ter como base a NP ISO 1996 de 2011 e o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 

de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

 

Resíduos 

36. Apresentação de um Plano de Monitorização referente ao descritor Resíduos 

para as diferentes fases do projeto, que inclua, designadamente, a identificação 

do local/ parque armazenamento temporário, dos parâmetros a analisar, da 

metodologia a aplicar, da periodicidade do acompanhamento, bem como dos 

objetivos e das metas a alcançar. 

A dimensão do projeto, quer em termos de área a intervencionar na fase de 

construção, quer em termos de capacidade de alojamento na fase de 

funcionamento, e a capacidade de uma gestão adequada dos resíduos, determinou 

que o impacte do projeto sobre o fator “Resíduos” será, genericamente, negativo de 

baixa significância. 

 

Efetivamente, os Quadros 3.5 e 3.6 [Resíduos produzidos na fase de funcionamento 

e na fase de construção e respetivo destino final] não revelam tipologias de resíduos 
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que necessitem de uma gestão particularmente complexa ou que apresentem 

elevada perigosidade. A quantidade dos resíduos produzidos, embora não esteja 

quantificada, devido à fase em que se encontra o projeto (estudo prévio), também 

não deverá ser de escala desproporcionada à dimensão do projeto. 

 

Pelo exposto, não se justifica a apresentação de um plano de monitorização, 

sublinhando-se, no entanto, a importância de implementar todas as medidas de 

minimização propostas no EIA e das quais se destacam as seguintes: 

- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 

resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais 

mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos [fase de construção]. 

- Implementar medidas específicas para minimizar a produção de resíduos [fase 

de funcionamento]. 
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II Resumo Não Técnico 
 

 

O RNT deverá ser reformulado: 

- Quaisquer eventuais numerações ou códigos técnicos devem ser pouco 

intrusivos logo, a página seguinte à da capa e anterior à página do Índice, 

deverá ser eliminada. 

- Deve ser apresentada a conclusão do RNT que deverá refletir o balanço dos 

impactes significativos (positivos e negativos). 

O novo RNT deverá ainda ser encadernado e refletir toda a informação adicional 

solicitada e ser apresentado em suporte de papel e suporte informático, com 

data atualizada, de acordo com o disposto no Despacho n.º 11874/2001 (Diário 

da República - II, n.º 130 - 5 de junho) em que, de acordo com o ponto I, os 

ficheiros das peças escritas e desenhadas que o proponente é obrigado a 

entregar devem ser em pdf (portable document format), num único documento, 

respeitando a estrutura do RNT apresentado em suporte de papel. 

Juntamente com o presente aditamento entrega-se uma nova versão do Resumo Não 

Técnico. 
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Anexo 

I Pareceres das entidades 
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Anexo 

II 
Cartografia do PDM de  
Vila Nova de Foz Côa 
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Anexo 

III Paisagem 
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Anexo 

IV Risco sísmico 
 

 


