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1 Introdução 
 

 

1.1. Identificação do projeto, da fase em que se encontra e do proponente 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projeto “Hotel Senhora da Veiga”, localizado na freguesia e concelho de Vila Nova 

de Foz Côa, distrito da Guarda.  

 

O projeto corresponde a um empreendimento turístico de 4 estrelas, destinado à 

prestação de serviços de alojamento e lazer com uma capacidade para 120 camas 

fixas/utentes, distribuídas por 60 unidades de alojamento, todas quartos duplos.  

 

O proponente do projeto é a empresa Imobiliária F.T.P., Lda., que tem morada na 

Zona Industrial 1, Lote 3, 3430-132 Carregal do Sal. O responsável é o Sr. Nuno 

Pereira, podendo ser usados os seguintes contactos: telemóvel – 939804503; correio 

eletrónico - nunoftpereira@gmail.com. 

 

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. Este diploma legal, ao abrigo do Artigo 1º, n.º 3, 

alínea b), sub-alínea ii) e da alínea c) do ponto 12 do Anexo II, obriga à 

apresentação de Estudo de Impacte Ambiental para projetos de hotéis com mais de 

50 camas localizados em áreas sensíveis. 

 

O projeto designa-se Hotel Senhora da Veiga e é apresentado na fase de Estudo 

Prévio. 

 

 

1.2. Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

De acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora é a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Foz Côa. 

 

 

1.3. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do 

período de elaboração 

 

O presente EIA foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda., durante os meses de outubro a dezembro de 2013. O trabalho 

de campo foi realizado no mês de novembro de 2013. A coordenação técnica do EIA 

é da responsabilidade da Eng.ª Cláudia Almeida. Os trabalhos foram desenvolvidos 
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tendo em conta as normas técnicas definidas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de abril. 

 

A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por: 

 

Técnico Função Formação 

Cláudia Almeida  Coordenação do EIA 

Qualidade do Ambiente 

Lic. em Eng.ª do Ambiente 

João Margalha Socioeconomia e Ordenamento do 

Território 

Lic. em Planeamento Regional e Urbano, 

Mestre em Planeamento do Ambiente 

Lúcia Cruz Aspetos Biofísicos e Paisagem Lic. em Eng.ª Biofísica 

Susana Marques Qualidade do Ambiente Lic. em Eng.ª do Ambiente 

Sandra Nogueira Património Lic. em História, variante de Arqueologia 

 

 

1.4. Antecedentes do EIA 

 

O EIA não foi objeto de Proposta de Definição do Âmbito. 

 

 

1.5. Metodologia e estrutura do EIA  

 

1.5.1. Objetivos 

 

O presente EIA tem como objetivos específicos: 

- A obtenção de informação acerca dos potenciais impactes do projeto sobre o 

ambiente natural e social, focalizada em assuntos-chave. 

- Aconselhar e assistir a equipa projetista na identificação de medidas de 

minimização e na definição de diretrizes de monitorização dos potenciais 

efeitos adversos. 

- Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente 

informada. 

- Informar o público e as entidades interessadas. 

 

1.5.2. Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

• Objetivos e justificação do projeto 

Neste ponto são apresentados os objetivos definidos pelo promotor e a justificação 

da necessidade de implementação do projeto. 
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• Descrição do projeto 

O projeto é caracterizado nas suas diversas fases, com base na informação fornecida 

pelo proponente, tendo em vista a determinação das principais causas de impacte. 

 

• Caracterização da situação ambiental de referência 

Tem como objetivo a caracterização do local de implantação do projeto e da sua 

envolvente, atendendo aos fatores relevantes do ambiente natural e social. A 

caracterização é realizada com base em informação disponibilizada pelas entidades 

oficiais, complementada com trabalho de campo. 

 

• Previsão dos impactes ambientais e medidas de minimização 

Apresenta a natureza das interações entre o projeto e o meio ambiente, ou seja, 

entre as suas ações (causa primária de impacte) e os fatores relevantes do ambiente 

natural e social (sobre os quais se produz o efeito). São ainda evidenciadas as 

medidas consideradas necessárias para a minimização dos impactes significativos. 

 

• Programa de monitorização e medidas de gestão ambiental 

Descreve o programa de monitorização previsto para a fase de construção e 

funcionamento. Inclui também as principais características de um sistema de gestão 

ambiental para a fase de funcionamento. 

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos 

diversos capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a 

seguir se apresentam. 

 

Conhecimento inicial do projeto 

Foram realizadas reuniões com os técnicos da equipa projetista com o objetivo de 

conhecer o projeto, bem como de recolher todos os elementos disponíveis. Nesta 

fase, identificaram-se diversos elementos para a avaliação de impactes, 

rentabilizando desde logo os recursos existentes. 

 

Após as primeiras diretrizes, realizou-se uma visita conjunta com os técnicos à zona 

de intervenção do projeto, para permitir uma melhor e mais célere familiarização 

da equipa do EIA com o projeto e as suas condicionantes.  

 

Foram também estabelecidos diversos contactos com as entidades oficiais 

detentoras da informação ambiental existente, no sentido de recolher a informação 

de base disponível. 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Introdução  

 

1-4 

Reuniões de discussão internas 

Foram efetuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e 

discussão de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes, tirando partido da multidisciplinaridade da 

equipa. 

 

1.5.3. Estrutura do EIA 

 

Os capítulos seguintes estão organizados de acordo com seguinte plano geral: 

 

Objetivos e antecedentes do projeto: 

- Descrição dos objetivos e da necessidade do projeto 

- Antecedentes do projeto e a sua conformidade com os instrumentos de gestão 

territorial em vigor 

 

Descrição do projeto: 

- Localização do projeto 

- Descrição da solução 

- Descrição das alternativas 

- Programação temporal estimada para as fases do projeto 

- Descrição dos materiais e matérias-primas, efluentes, resíduos, emissões 

atmosféricas e fontes de ruído 

 

Caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem projeto: 

- Geomorfologia e geologia 

- Recursos hídricos subterrâneos 

- Recursos hídricos superficiais 

- Solo e uso do solo 

- Recursos biológicos: flora e fauna 

- Paisagem 

- Resíduos 

- Qualidade do ar 

- Ambiente sonoro 

- Socioeconomia 

- Ordenamento do território e uso do solo 

- Património arqueológico 

 

Impactes ambientais e medidas de minimização: 

- Geomorfologia e geologia 

- Recursos hídricos subterrâneos 

- Recursos hídricos superficiais 

- Solo e uso do solo 

- Recursos biológicos: flora e fauna 
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- Paisagem 

- Resíduos 

- Qualidade do ar 

- Ambiente sonoro 

- Socioeconomia 

- Ordenamento do território e uso do solo 

- Património arqueológico 

 

Monitorização e medidas de gestão ambiental 

 

Conclusões 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Objetivos e justificação do projeto  

 

2-1 

 

2 Objetivos e antecedentes do projeto 
 

 

2.1. Descrição dos objetivos e da necessidade do projeto 

 

De acordo com o promotor, a construção deste hotel vai permitir colocar no 

mercado um empreendimento de qualidade, destinado à prestação de serviços de 

alojamento e lazer. O projeto foi concebido por forma a dispor de um adequado 

conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, com 

vista a uma oferta completa e diversificada. Pretende, em particular, albergar 

viajantes que procuram um local calmo e acolhedor em meio rural. 

 

O projeto pretende tirar partido das condições privilegiadas do local, 

nomeadamente a sua inserção numa paisagem natural enquadrada na zona de 

produção vinícola do Douro. 

 

 

2.2. Antecedentes do projeto e sua conformidade com os instrumentos de 

gestão territorial em vigor 

 

2.2.1. Antecedentes do projeto 

 

O projeto de arquitetura do Hotel Senhora da Veiga foi submetido à Câmara 

Municipal de Vila Nova de Foz Côa, tendo sido aprovado por despacho camarário 

datado de 24/04/2012. No Anexo III apresenta-se cópia do ofício enviado pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa ao proponente. 

 

O projeto foi também submetido a parecer do Turismo de Portugal o qual emitiu 

parecer favorável ao projeto de licenciamento condicionado à alteração do número 

de estacionamentos afetos ao salão de eventos (ver Anexo III). 

 

A Direção Regional de Cultura do Norte foi igualmente consultada, tendo emitido 

parecer favorável condicionado (ver parecer no Anexo III). 

 

Foi ainda consultada a EP-Estradas de Portugal, S.A., que refere a necessidade de 

ser desenvolvido um estudo de tráfego, ficando assim a viabilidade do 

empreendimento condicionada à prévia aprovação, para efeitos de licenciamento, 

do projeto de acessibilidades no entroncamento com a EN102 (ver Anexo III). 
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2.2.2. Conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial em vigor 

 

Na área onde se insere o projeto encontra-se em vigor o Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Vila Nova de Foz Côa, publicado pela RCM n.º 2/95, de 13 de janeiro.  

 

De acordo com a Planta de Ordenamento, o projeto encontra-se em “Área Rural” 

(ver Carta 2 no Anexo II). Ao abrigo do disposto no Artigo 33º do Regulamento do 

PDM, nesta classe de espaços as construções regem-se pelas seguintes disposições: 

 

 
 

O PDM encontra-se em revisão, estando ainda na fase de apreciação dos elementos 

de caracterização. 

 

A área do projeto não se encontra abrangida por servidão da REN, RAN ou Domínio 

Hídrico (ver Carta 3 no Anexo II). A propriedade onde se insere o projeto encontra-

se parcialmente abrangida pela servidão à EN102. No entanto, a área de 

implantação do projeto propriamente dito encontra-se fora desta área de servidão. 

A área é atravessada por uma linha elétrica de média tensão, existindo um apoio 

que deverá ser relocalizado por forma a não condicionar a implantação do projeto. 

 

O local de implantação é ainda abrangido pela Zona Especial de Proteção do Alto 

Douro Vinhateiro, classificada como Património da Humanidade e estabelecida pelo 

Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho (ver Figura 2.1). O projeto insere-se ainda no 

Parque Arqueológico do Vale do Côa (ver Figura 2.2) 
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Figura 2.1 – Enquadramento do projeto no Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do 

Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) e na respetiva Zona Especial de Proteção. 
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Figura 2.2 – Enquadramento do projeto no Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC). 

 

Atendendo a que as intervenções a executar nesta área devem obter parecer prévio 

da entidade da tutela, foi solicitado e obtido o parecer favorável condicionado da 

Direção Regional da Cultura do Norte (ver Anexo III). 

 

Face à viabilidade conferida pelo PDM em vigor, à ausência de condicionantes ao uso 

do solo e ao parecer favorável condicionado da Direção Regional da Cultura do 

Norte, considera-se que o projeto se encontra em conformidade com os 

Instrumentos de Gestão do Território em vigor. 

Hotel 

Senhora da Veiga 
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3 Descrição do projeto 
 

 

3.1. Localização do projeto 

 

O projeto do Hotel Senhora da Veiga localiza-se na freguesia e concelho de Vila 

Nova de Foz Côa (Carta 1 no Anexo II), pertencente ao distrito da Guarda.  

 

O acesso à área do projeto é feito a partir da EN102, que liga ao IP2 nas imediações 

do Pocinho. A EN102 liga Vila Nova de Foz Côa a norte, com o IP4 (Porto/ Bragança). 

A sul o IP2 substitui a EN102 na ligação à A25 (Aveiro – Vilar Formoso).  

 

O terreno afeto ao projeto insere-se numa encosta declivosa virada a oeste, sendo a 

cota máxima de cerca de 200 m, onde está prevista a implantação do hotel. Na área 

do projeto e em toda a sua envolvente predominam as áreas agrícolas, de culturas 

permanentes, com olival (cultura existente no terreno do projeto), vinha e alguma 

amendoeira (Figura 3.1). Tratam-se de culturas que ocorrem nas encostas em 

socalco do rio Douro. Nas áreas onde não existem socalcos, predomina a floresta 

aberta e matos.  

 

O aglomerado populacional mais próximo da área do projeto é o Pocinho, a cerca de 

850 m a noroeste. Em termos de infraestruturas viárias, tal como se referiu 

anteriormente, a propriedade onde se localiza o projeto é contornada a este pela 

EN102. A oeste desta área passa o IP2. 

 

Nas Fotografias 3.1 a 3.5 apresentam-se imagens do local de implantação do 

projeto. 

 

O local de implantação encontra-se inserido numa área sensível, de acordo com a 

definição do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 150-B/2013, 31 de outubro, nomeadamente 

na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, classificada como 

Património da Humanidade (Figura 2.1) e no Parque Arqueológico do Vale do Côa 

(Figura 2.2). 
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Fonte: WebSIG da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, acedido em outubro de 2013. 

Figura 3.1 – Fotografia aérea da área de implantação do projeto e da sua envolvente. 
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Fotografia 3.1 - Vista a partir da EN102 para oeste, para o vale da ribeira do Vale da Vila. 

 

 

Fotografia 3.2 - Vista para sul da área do projeto a partir da EN102. 

 

 

Fotografia 3.3 - Vista para norte a partir da EN102. 
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Fotografia 3.4 - Vista para este da área do projeto. 

 

 

Fotografia 3.5 - Vista para oeste da área do projeto. 

 

 

3.2. Descrição da solução 

 

O projeto corresponde a um empreendimento turístico de 4 estrelas, destinado à 

prestação de serviços de alojamento e lazer com uma capacidade para 120 camas 

fixas/utentes, distribuídas por 60 quartos duplos. 

 

O projeto é caracterizado com base na memória descritiva do Projeto Base de 

Arquitetura, da autoria do arquiteto Carlos Santos. 

 

Na Carta 4 do Anexo II apresenta-se a planta síntese do projeto. 

 

3.2.1. Caracterização física 

 

O projeto insere-se numa propriedade com 3,13 ha, sendo a área do projeto de 

0,64 ha. A área de implantação do edifício é de 2.756,9 m2, sendo a área de 

construção de 4.689,1 m2. O edifício contempla um piso acima da cota de soleira e 

um piso abaixo da cota de soleira, sendo a cércea proposta de 5,4 m. 

 

Do ponto de vista volumétrico, o edifício é composto por corpos de forma 

paralelipipédica que se desenvolvem horizontalmente e que se intersetam entre si 

(ver Figura 3.2). De acordo como o projetista, esta proposta surge em função dos 

condicionalismos impostos pelo declive acentuado do terreno. 
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O acesso viário ao empreendimento será efetuado a partir da EN102 através de uma 

via existente, com cerca de 235 m, que será beneficiado. 

 

A capacidade máxima do Hotel Senhora da Veiga será de 120 camas fixas/ utentes, 

distribuídas por 60 quartos duplos. Estima-se uma taxa de ocupação média anual de 

45%. 

 

A unidade hoteleira é suportada por áreas de estacionamento à superfície, com uma 

capacidade para 76 veículos (dois deles para autocarros e um para pessoas com 

mobilidade condicionada). O estacionamento apresenta 24 lugares cobertos, 

localizados sob o edifício do Hotel (ver Carta 4 no Anexo II), sendo os restantes a 

descoberto assim como o estacionamento para autocarros. 

 

O edifício organiza-se em três grandes tipos de espaços: os serviços, as áreas 

públicas e sociais e as áreas de alojamento propriamente dito. 

 

O hotel apresenta ainda um salão para eventos, com acesso independente do 

próprio hotel, mas na sua continuidade, fazendo parte integrante do edifício. No 

exterior está prevista uma piscina.  

 

No Quadro 3.1 apresenta-se uma síntese dos usos previstos, distribuídos por piso.  

 

Quadro 3.1 – Síntese dos usos previstos, por piso. 

Piso 0 Piso -1 
Hotel Salão de eventos Hotel 

- Átrio e receção 

- Depósito de bagagens 

- Espaço internet 

- Sala de estar 

- Bar 

- Sala de refeições 

- Instalações sanitárias 

públicas 

- Cozinha e espaços de apoio 

(copa/ roda e despensa) 

- Copa de serviço 

- 31 unidades de alojamento 

- Salão com capacidade para  

280 lugares sentados 

- Copa 

- Instalações sanitárias 

públicas 

- Arrumos 

- Entrada de serviço 

- Copa de serviço  

- Sala de pessoal 

- Arrumos 

- Vestiários do pessoal 

- Lavandaria 

- Arrumo de limpeza 

- Zona de armazenagem e depósito 

de lixos 

- Business center 

- Ginásio 

- Vestiário/ balneários de apoio 

- 29 unidades de alojamento 

 

Em termos de arquitetura, o projeto pretende enquadrar-se na envolvente natural 

existente, através da sua volumetria e dos materiais utilizados, sendo que o edifício 

apresenta-se a acompanhar o declive do terreno e alguns dos panos da fachada são 

revestidos com pedra da região (xisto). 

 

Decorrente da fase em que se encontra o projeto, não existe informação sobre os 

movimentos de terra necessários para a construção. 
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Figura 3.2 – Simulações do edifício - vista de sudeste e de noroeste. 
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3.2.2. Infraestruturas 

 

O projeto encontra-se na fase de estudo prévio, pelo que ainda não foram 

elaborados os projetos de execução das infraestruturas (estabilidade, escavação e 

contenção periférica, alimentação e distribuição de energia elétrica, instalação de 

gás, redes prediais de água e esgotos, águas pluviais, arranjos exteriores, 

instalações telefónicas e de telecomunicações, comportamento térmico, instalações 

eletromecânicas, segurança contra incêndios, acústica e ventilação e exaustão de 

fumos). Ainda assim, segue-se uma breve descrição das soluções desde já 

preconizadas. 

 

Abastecimento de água 

No local de implantação do projeto não existe rede pública de abastecimento de 

água. Assim, a água para abastecimento do hotel será captada através de 1 ou 2 

furos artesianos, onde serão instaladas bombas submersíveis. A água será 

transportada para um depósito em fibra enterrado, a localizar junto ao 

estacionamento. A partir desse reservatório, com auxílio de uma central de 

bombagem, será feita a distribuição aos vários pontos do hotel. O material das redes 

de abastecimento será multicamadas. 

 

Drenagem de esgotos 

Os esgotos domésticos produzidos no hotel serão recolhidos através de uma rede 

interna em PVC até uma caixa final de ramal a instalar na zona de estacionamento. 

Dessa caixa, os efluentes serão conduzidos para uma ETAR compacta que efetuará o 

tratamento dos efluentes. O efluente tratado será descarregado para a linha de 

água existente na proximidade ou infiltrado no solo. 

 

Drenagem de águas pluviais 

Os esgotos pluviais provenientes da recolha das águas das chuvas serão 

encaminhados para uma linha de água na proximidade ou para uma descarga livre no 

terreno do proponente. 

 

Gás 

O edifício terá aparelhos a gás nas cozinhas e uma caldeira para apoio aos painéis 

solares. Esta rede será alimentada através de um reservatório de gás a instalar em 

zona a definir, mas próxima do estacionamento/zona técnica. As redes serão em 

PEAD1 no exterior e cobre no interior. 

 

 

 

                                                 
1 Polietileno de alta densidade. 
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Eletricidade 

Está prevista a construção de um posto de transformação com transformador de 

400 kVA. Será também instalado um gerador de auxílio para o edifício e outro 

dedicado ao sistema de segurança contra incêndios. 

 

Resíduos 

De acordo com informação da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, no 

concelho existe um serviço de recolha de resíduos sólidos, que pode garantir o 

destino adequado dos resíduos sólidos produzidos no hotel. 

 

3.2.3. Estaleiro de obra 

 

Relativamente ao estaleiro e a outras instalações necessárias à obra, estas deverão 

ser instaladas na área da propriedade afeta ao projeto. No entanto, a localização 

efetiva deverá ser selecionada, conjuntamente, pelo empreiteiro encarregado pela 

construção civil e pela fiscalização de obra. 

 

3.2.4. Síntese das principais características físicas do projeto 

 

O Quadro 3.2 sintetiza as principais características do projeto e do acesso a 

melhorar de ligação à rede viária existente. 

 

Quadro 3.2 – Características gerais do projeto. 

Área da propriedade 31.302 m2 

Área do projeto 6.351 m2 

Acesso a beneficiar 235 m 

1.879 m2 

Área de construção  4.689 m2 

Área de implantação do edifício 2.757 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 505 m2 

Área permeável 5.825 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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3.3. Tráfego, mão de obra, rendimentos gerados e horário de funcionamento 

 

De acordo com os valores tabelados de geração de tráfego (Institute of 

Transportation Engineers, 1998) e considerando uma taxa de ocupação de 43,8%2, o 

tráfego a gerar em hora de ponta será de 9 veículos/hora. Este valor pode-se 

considerar como desprezável, no que se refere aos efeitos sobre a rede viária e 

condições de circulação. 

 

Mão de obra 

O número de trabalhadores envolvidos nos trabalhos de construção vai variar com a 

fase da obra e com os métodos construtivos adotados pelos empreiteiros.  

 

A fase de funcionamento do projeto terá associada a criação de 10 postos de 

trabalho diretos a tempo inteiro. Os postos de trabalhos serão: 

- Um manager. 

- Um funcionário de bar. 

- Três funcionários do restaurante. 

- Um funcionário para apoio da piscina, equipamentos e espaços verdes. 

- Dois funcionários para limpezas. 

- Dois funcionários para a receção. 

 

Investimento 

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto é de 

5.104.331,00 euros.  

 

Horário de funcionamento 

O Hotel Senhora da Veiga estará aberto ao público 24 horas por dia e 365 dias por 

ano. 

 

 

3.4. Alternativas do projeto 

 

Não foram consideradas pelo promotor e pelo projetista outras alternativas ao 

projeto. Deste modo, o EIA apenas tem em consideração a “alternativa zero” 

(inexistência de projeto), que corresponde à projeção da situação de referência na 

ausência do projeto. Esta análise será apresentada no Capítulo 4. 

 

Assim, face à inexistência de alternativas, colocou-se em todo o processo de 

realização do EIA particular ênfase na elaboração de recomendações, tendo em vista 

a melhoria da qualidade do projeto. 

                                                 
2 Valor por quarto registado na Região Norte em 2012 (www.turismodeportugal.pt). 
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3.5. Projetos complementares 

 

São considerados como projetos complementares os projetos associados à execução 

de infraestruturas fora da área de implantação do hotel, que sejam da 

responsabilidade do proponente. A beneficiação do acesso existente a partir da 

EN102 até ao local de implantação do edifício, corresponde a um projeto 

complementar. No entanto, a análise dos impactes será realizada conjuntamente 

com as ações do projeto (movimentos de terra e construção de infraestruturas).  

 

 

3.6. Programação temporal 

 

A fase de construção terá uma duração aproximada de 10 meses (Quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3 – Planeamento dos trabalhos de construção do projeto. 

Meses 
Atividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Movimentos de terra           

2 Betão armado           

3 Alvenarias           

4 Roços           

5 Tubagens/ aparelhos           

6 Cobertura           

7 Carpintaria           

8 Rebocos/ capeamentos           

9 Pinturas/ pavimentos           

10 Equipamentos           

11 Limpeza           

 

A fase de desativação não foi integrada nesta avaliação, uma vez que, de acordo 

com o proponente, é 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. 

 

 

3.7. Principais ações ou atividades de construção e funcionamento  

 

Durante a fase de construção, as principais atividades são: 

- Limpeza do terreno/ desmatação da área. 

- Movimentos de terra (escavação e terraplenagens para beneficiação do acesso e 

implantação do projeto). 

- Instalação e utilização do estaleiro. 

- Construção do edifício e infraestruturas (obras de construção civil). 

- Transporte de pessoas e materiais. 
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Durante a fase de funcionamento, as principais atividades são: 

- Presença física do projeto. 

- Utilização e ocupação turística. 

- Manutenção dos espaços verdes. 

- Transporte de pessoas e bens. 

 

 

3.8. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

3.8.1. Fase de construção 

 

Durante a fase de construção, são utilizados e produzidos: 

- Materiais de construção. 

- Eletricidade. 

- Gasóleo. 

- Água. 

- Mão de obra. 

- Resíduos. 

- Águas residuais. 

 

Os materiais a serem empregues na construção do empreendimento são descritos a 

seguir. 

 

Fundações 

As fundações serão em sapatas travadas por lintéis, construídas com betão ciclópico. 

 

Elementos primários 

- Estrutura: pilares, vigas e sapatas de betão armado. 

- Paredes: alvenarias de bloco de betão simples e acústicos; blocos de cimento 

com isolamento projetado pelo exterior. 

- Pavimentos: laje fungiforme ou maciça, conforme projeto de estabilidade. 

- Cobertura: em laje de betão. 

- Escadas: betão armado. 

 

Elementos secundários 

- Vãos exteriores: Caixilharia em alumínio com rutura térmica, cor cinza, tipo 

“ARKIAL” com vidro duplo. 

- Portões: em ferro com acabamento a chapa metálica cinza. 

- Portas interiores: pré-fabricadas em madeira com acabamento a folha de 

madeira envernizada. 

- Vidros: duplos, nacionais, com propriedades térmicas. 
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Revestimentos e acabamentos 

- Paredes exteriores: rebocadas e pintadas a branco e capeadas a xisto. 

- Paredes interiores: reboco e pintura; revestimento cerâmico nas zonas de água 

(instalações sanitárias, cozinha); cor a definir em obra. 

- Pavimentos: mosaico cerâmico e soalho em madeira. 

- Tetos: reboco e pintura e teto falso em gesso cartonado, teto falso em grelha 

metálica. 

- Cobertura: plana não acessível, cobertura plana acessível, cobertura plana 

ajardinada. 

- Escadas: cerâmico e pedra. 

- Soleiras e peitoris: pedra. 

 

Instalações 

- Rede de esgotos pluviais: independentes das águas residuais, em tubos de aço 

inoxidável. 

- Rede de esgotos domésticos: em PVC com as secções e inclinações 

regulamentares. 

- Abastecimento de água: rede com águas quentes e frias, canalizados em tubos de 

polietileno reticulado e acessórios com secções regulamentares. 

- Iluminação: dispositivos de alta qualidade dentro da gama disponível na indústria 

nacional. Traçado e dimensionamento dos condutores regulamentares. 

- Rede de gás: dispositivos de alta qualidade dentro da gama disponível na 

indústria nacional. Traçados e dimensionamentos regulamentares. 

 

Equipamentos 

- Roupeiros: portas em madeira envernizada. 

- Armários dos contadores: dimensões regulamentares, estrutura em madeira com 

acabamento envernizado. 

- Torneiras: nacionais, a escolher em obra. 

- Louças sanitárias: nacionais tipo “Sanitana” brancas. 

 

3.8.2. Fase de funcionamento 

 

Durante a fase de funcionamento, são utilizados e produzidos: 

- Energia elétrica. 

- Água. 

- Mão de obra. 

- Resíduos. 

- Águas residuais. 

 

 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Descrição do projeto 

 

3-13 

Consumo energético 

No Hotel Senhora da Veiga será utilizada energia elétrica e gás. Serão ainda 

instalados painéis solares para aquecimento de águas. No Quadro 3.4 apresenta-se a 

estimativa do consumo anual de energia. 

 

Quadro 3.4 – Estimativa do consumo anual de energia. 

Fonte de energia Consumo anual 

Eletricidade 500.000 kWh 43,0 tep 

Gás 788 m3 0,7 tep 

Total - 43,7 tep 

 

Pela análise do Quadro 3.4 verifica-se que a principal fonte de energia utilizada no 

empreendimento é a eletricidade, representando mais de 98% do consumo total de 

energia. 

 

Consumo de água 

O abastecimento de água será efetuado a partir de uma ou duas captações a 

construir pelo proponente, uma vez que no local não existe rede pública de 

abastecimento. O consumo médio diário de água estima-se em 7,2 m3, sendo o 

consumo médio anual de 2.651 m3. A água será usada nas instalações sanitárias, 

restaurante, bar, piscina e lavandaria.  

 

Nesta fase do projeto, não existe informação sobre o tipo de vegetação que será 

usado nos espaços verdes, pelo que não é possível estimar o consumo de água 

associado à rega desses espaços. 

 

 

3.9. Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

Fase de construção 

- Gases de combustão gerados pela maquinaria e pelos veículos de transporte. 

- Poeiras. 

- Resíduos perigosos (nomeadamente óleos usados e embalagens) e não perigosos. 

- Águas residuais produzidas no estaleiro. 

- Ruído dos equipamentos e do tráfego associado. 

 

Fase de funcionamento 

- Águas residuais. 

- Águas pluviais. 

- Resíduos sólidos. 

- Poluentes atmosféricos. 

- Ruído do tráfego associado. 
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3.9.1. Efluentes líquidos 

 

Fase de construção 

Como resultado do funcionamento do estaleiro, serão produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Nesta fase do projeto, não é 

possível estimar o seu volume. Estas águas deverão ter como destino uma fossa 

sética a instalar na área do estaleiro. 

 

Poderão ainda ser geradas outras águas residuais decorrentes dos processos de 

construção. Nesta fase do projeto, não existe informação sobre os métodos 

construtivos. No entanto, as águas residuais produzidas deverão ser tratadas por um 

operador devidamente licenciado para o efeito e o seu destino final objeto de 

autorização de descarga.  

 

Fase de funcionamento 

Os efluentes líquidos produzidos serão resultantes da atividade hoteleira. Está, 

portanto, em causa a condução dos esgotos das instalações sanitárias, lavandaria e 

da unidade de restauração. 

 

Com base no consumo de água, considerando um coeficiente de afluência à rede de 

0,8, estima-se um volume de águas residuais domésticas de 2.120,8 m3/ano. 

 

No local de implantação do projeto não existe rede de drenagem de águas residuais, 

pelo que nesta fase do projeto é indicado como destino das águas residuais uma 

ETAR compacta a instalar na propriedade. No entanto, dada a fase que se encontra 

o projeto, não existem detalhes sobre a solução que será adotada. 

 

3.9.2. Resíduos sólidos 

 

Fase de construção 

Como resultado das operações de remoção da vegetação e limpeza do terreno, serão 

gerados os seguintes resíduos: 

- Resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos 

(LER 20 02 01). 

 

Os movimentos de terra necessários para a melhoria do acesso viário e a 

implantação das construções envolvem a escavação e aterro de materiais. Nesta 

fase do projeto, não são conhecidos os volumes de materiais envolvidos. 

 

A utilização de maquinaria pesada, nomeadamente de escavadoras e outros 

equipamentos de construção civil, vão originar um conjunto de resíduos associados a 
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operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com 

características perigosas. Os resíduos gerados nas operações atrás descritas são: 

- Óleos usados (LER 13 02 05). 

- Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos 

(LER 15 02 02). 

- Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

- Sucata diversa (LER 16 01 17 e LER 16 01 18). 

 

Quanto aos resíduos associados à construção do edifício são essencialmente resíduos 

de construção e demolição (LER 17 01 07), madeiras (LER 17 02 01) e resíduos de 

embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

 

O proponente, na contratação com o empreiteiro geral, deverá garantir o bom 

armazenamento e destino final dos resíduos produzidos. 

 

O Quadro 3.5 lista os resíduos produzidos durante a fase de construção. 

 

Quadro 3.5 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final. 

Resíduos 
Código da Lista 

Europeia de Resíduos 
Perigosidade Destino Final 

Resíduos compostáveis de desflorestação 

e desmatação de terrenos 

LER 20 02 01 Não Gestão por empresa 

licenciada 

Resíduos de construção e demolição LER 17 01 07 Não Gestão por empresa 

licenciada 

Óleos minerais não clorados de motores, 

transmissões e lubrificação 

LER 13 02 05 Sim Valorização ou 

regeneração em entidade 

licenciada 

Materiais absorventes contaminados com 

hidrocarbonetos  

LER 15 02 02 Sim Valorização ou 

regeneração em entidade 

licenciada 

Embalagens de plástico e metal  LER 15 01 02 

LER 15 01 04 

Não Gestão por empresa 

licenciada 

Sucata diversa  LER 16 01 17 

LER 16 01 18 

Não Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas 

Madeiras LER 17 02 01 Não Valorização ou reciclagem 

em entidade licenciada 

 

Fase de funcionamento 

Como resultado do funcionamento do projeto, serão produzidos resíduos urbanos e 

equiparados com origem nas atividades de restauração e como resultado da recolha 

seletiva, nomeadamente: 

- Papel e cartão (LER 20 01 01). 

- Vidro (LER 20 01 02). 

- Resíduos biodegradáveis de cozinhas (LER 20 01 08). 

- Óleos e gorduras alimentares (LER 20 01 25). 

- Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio (LER 20 01 21). 

- Pilhas e acumuladores (LER 20 01 33). 
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Como resultado das atividades de manutenção e arranjo dos espaços verdes serão 

produzidos: 

- Resíduos biodegradáveis de jardins e parques (LER 20 02 01). 

 

Quadro 3.6 – Resíduos produzidos na fase de funcionamento do Hotel Senhora da Veiga e respetivo destino final. 

Resíduos 
Código da Lista  

Europeia de Resíduos 
Perigosidade Destino Final 

Papel e cartão LER 20 01 01 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Vidro LER 20 01 02 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas LER 20 01 08 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Óleos e gorduras alimentares  LER 20 01 25 Não Valorização em entidade 

licenciada 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio 

LER 20 01 21 Sim Valorização em entidade 

licenciada 

Pilhas e acumuladores LER 20 01 33 Sim Tratamento em entidade 

licenciada 

Resíduos biodegradáveis de jardins e 

parques  

LER 20 02 01 Não Valorização em entidade 

licenciada 

 

3.9.3. Emissões gasosas 

 

Fase de construção 

As emissões de poluentes atmosféricos têm origem no funcionamento dos veículos e 

equipamentos (camiões, escavadoras, retroescavadoras, bulldozers, compressores, 

geradores, etc.) envolvidos nas atividades de construção, transporte de materiais e 

equipamentos e nas operações de escavação e terraplenagem. 

 

A circulação de veículos e equipamentos é responsável pela emissão de poluentes 

atmosféricos característicos do tráfego rodoviário pesado, nomeadamente monóxido 

de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos 

orgânicos voláteis (COV) e partículas. 

 

As operações de remoção da vegetação e limpeza do terreno, construção do acesso 

viário e de movimentação de terras irão originar a emissão de partículas, tal como 

as atividades de construção em geral. 

 

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), as emissões de partículas 

totais em suspensão de zonas em construção são proporcionais à área mobilizada, 

atingindo cerca de 2,69 ton/ha/mês que, apesar de ser um valor meramente 

indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas. Por outro 

lado, a circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao 
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levantamento de poeiras que podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo 

e por km (EPA, 1985). 

 

Fase de funcionamento 

A emissão mais significativa de poluentes atmosféricos resulta do tráfego rodoviário 

gerado pelo funcionamento do projeto. A circulação de veículos é responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário, 

nomeadamente CO, NOx, SO2, COV e partículas. 

 

3.9.4. Ruído 

 

Fase de construção 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados 

em operações de desmatação, escavação e terraplenagem, betonagens ou circulação 

de veículos de transporte.  

 

Fase de funcionamento 

O ruído resultante do funcionamento do projeto deve-se essencialmente ao tráfego 

rodoviário gerado pelos utilizadores do projeto, à utilização das zonas de 

estacionamento e às operações de carga e descarga e de manutenção de 

equipamentos e espaços verdes. 

 

Outra fonte potencial de ruído está relacionada com o funcionamento de diversos 

equipamentos de tratamento do ar, ventiladores de extração e “chillers”, que terão 

de ser devidamente instalados e dimensionados. Normalmente, os níveis de emissão 

sonora destes equipamentos não são superiores a 75 dB(A) a 1 m de distância, sendo 

responsáveis por níveis sonoros na envolvente próxima que não ultrapassam em 

média os 55 dB(A) a distâncias de 10 m.  
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4 Caracterização da situação de referência 
 

 

4.1. Geomorfologia e geologia 

 

4.1.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais  

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projeto, 

foram considerados os seguintes aspetos: 

- Enquadramento estrutural. 

- Geomorfologia e processos atuais com influência na evolução do relevo. 

- Características geológicas e litoestratigrafia. 

- Tectónica e sismicidade. 

- Ocorrência de recursos geológicos e de monumentos geológicos. 

 

O objetivo ambiental é evitar a afetação de valores geomorfológicos e de recursos 

geológicos. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

A análise geomorfológica e geológica foi realizada com base na consulta da 

bibliografia e de elementos cartográficos disponíveis, nomeadamente: 

- Cartas geológicas, à escala 1:50.000, folha 11-C (SGP, 1989) e folha 15-A (SGP, 

1991). 

- Carta geológica, à escala 1:200.000, geoportal do LNEG.  

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (RH3), (APA/ARH-Norte, 

2012). 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) - relatórios 

temáticos de caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

- Cartas Militares n.º 130 e 141, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

- Estudos e teses para a área de estudo. 

 

Relativamente à tectónica e sismicidade foram consultadas a carta neotectónica de 

Portugal continental, à escala 1:1.000.000 (Cabral e Ribeiro, 1988), a carta de 

isossistas de intensidades máximas (Instituto de Meteorologia, 1997) e o 

regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes (RSAEEP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. 
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4.1.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo considerada para a geomorfologia e geologia foi o terreno de 

implantação do projeto, bem como a sua envolvente mais próxima. 

 

Enquadramento regional 

A área de estudo do projeto insere-se na unidade geoestrutural do Maciço Antigo, 

Hespérico ou Ibérico, que é constituída essencialmente por um substrato rochoso de 

idade paleozóica, relacionado com o movimento orógeo varisco, de rochas eruptivas 

e metassedimentares. No final da orogenia varisca, o Maciço Antigo foi recortado 

por uma série de falhas em deslizamento, sendo constituído por dois sistemas de 

idades diferentes: o mais antigo, formado por deslizamentos esquerdos de direção 

NNE-SSE a ENE-WNW, e o mais recente, constituído por deslizamentos direitos de 

direção NNW-SSE a NW-SE (Torres, 2008). 

 

Do ponto de vista geotectónico regional, a área de estudo insere-se na Zona Centro-

Ibérica (ZCI), que é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas 

granitóides, seguida pelos xistos afetados por variados graus de metamorfismo. 

Outra característica desta zona é a ocorrência de numerosas dobras, geralmente 

sinclinais, alongadas muitas vezes segundo a direção noroeste-sudeste.  

 

Dentro da ZCI, a área do projeto insere-se na unidade designada por Supergrupo 

Dúrico-Beirão ou Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) das Beiras (Almeida et al., 

2000). O Supergrupo Dúrico-Beirão é uma unidade muito extensa e monótona com 

fácies flysch, constituído essencialmente por xistos e grauvaques, embora possam 

estar representadas outras litologias: conglomerados, calcários, etc. É considerada a 

existência de dois grupos: o Grupo do Douro, no qual se insere a área do projeto, e o 

Grupo das Beiras (Sousa, 1985).  

 

Em relação à geomorfologia, na região predominam rochas de natureza granítica na 

parte ocidental e rochas metamórficas xistentas na parte oriental, determinam 

aspetos morfológicos diferentes. De facto, a parte ocidental é mais ondulada com 

regiões planálticas separadas por vales e depressões de origem tectónica bastante 

abruptas. A parte oriental, onde se insere o projeto, é dominada por restos de 

superfícies de aplanamento, por vezes deslocadas por importantes acidentes 

tectónicos, de onde sobressaem imponentes relevos de dureza correspondentes a 

cristas quartzíticas ou filões quartzosos. Os sistemas de fraturas NNE-SSW 

condicionam fortemente o aspeto do modelado, como é o caso das falhas da Vilariça 

que condicionaram as serras de Nogueira e Bornes e a falha Mortágua-Régua-Verin 

que determinaram as serras do Alvão, Padrela, Marão, Falperra e Montemuro. Os 

relevos residuais de dureza que caracterizam também morfologicamente a parte 

oriental são constituídos dominantemente por quartzitos de idade ordovícica e 

silúrica com orientação predominante NW-SE, por vezes rodando para E-W e 
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desenhando dobramentos notáveis determinados pela orogenia hercínica. A 

morfologia do vale do Douro é também distinta de acordo com a natureza das rochas 

onde o rio se instalou e com a tectónica que o afeta. A parte mais significativa da 

drenagem faz-se na direção NNE-SSW influenciada por grandes fraturas com aquela 

direção (CCDR-N, 2009). 

 

A cartografia dos sistemas morfológicos da região norte identificou grandes 

conjuntos estruturantes da paisagem (CCDR-N, 2009), permitindo a definição de 

sistemas geomorfológicos. A área do projeto enquadra-se no sistema geomorfológico 

do Vale do Douro, que é um sistema que atravessa a região norte, no sentido este-

oeste, desde a fronteira com Espanha até próximo do limite sul da serra de Valongo. 

Caracteriza-se pelo forte encaixe da rede hidrográfica e vertentes escalonadas com 

vários patamares, a diferentes altitudes. A parte superior dos vales dos afluentes 

tem formas suaves e os topos das vertentes são aplanados (CCDR-N, 2009).  

 

Nas áreas de xisto do Vale do Douro, decorrente do encaixe da rede hidrográfica, os 

vales são estreitos com vertentes de forte declive, sendo que a topografia é afetada 

pela diversidade das formações metasedimentares, dobramentos, xistosidade e 

fracturação (CCDR-N, 2009). 

 

A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Douro, cujo vale representa o 

maior traço morfológico-hidrográfico da região. Os vales fluviais constituem outros 

elementos de destaque na paisagem regional, caraterizados pelos elevados declives 

das vertentes, associados ao encaixe do rio Douro e seus afluentes principais.  

 

A drenagem orienta-se de este para oeste, segundo estruturas planares dos 

metassedimentos do Grupo do Douro e falhas WNW-ESSE. No entanto, os seus 

afluentes principais estão condicionados pela tectónica rígida tardi-hercínica NNE-

SSW. Junto ao Pocinho, o rio Douro foi mesmo capturado pela falha da Vilariça, 

obrigando-o a tomar a direção SSW-NNE até à confluência com o rio Sabor. Vários 

dos subafluentes do rio Douro mostram-se coincidentes com esta direção das falhas, 

conferindo à região um sistema retangular de drenagem. Em diversos locais, 

configura-se uma drenagem aproximadamente detrítica por se processar em 

metassedimentos sem condicionalismos estruturais (SGP, 1989). 

 

Caracterização geomorfológica 

A área onde se insere o projeto exibe um relevo de fortes contrastes, por vezes 

bastante escarpado, em regra consequência da erosão diferencial relacionada com o 

encaixe do rio Douro. Predominam os sistemas de falhas com orientação NNE-SSW, 

que impuseram uma estruturação em blocos, com reflexo no atual estado 

morfológico-hidrográfico da região. Entre as falhas mais importantes, salienta-se a 

falha da Vilariça (SGP, 1989), com grande influência na área de implantação do 

projeto. 
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A organização em blocos, em consequência dos sistemas de fracturação NNE-SSW, 

desempenhou um papel preponderante na organização morfo-hidrográfica da região, 

em especial a grande falha da Vilariça que, a ocidente dela, originou um modelado 

em patamares, contrariamente ao que ocorre para este da escarpa que limita o 

“graben” da Vilariça. Do desenvolvimento desta situação resultou uma zona 

profundamente dissecada pela erosão, drenada por pequenos cursos de água com 

bacias de receção relativamente estreitas (SGP, 1989). 

 

O conjunto de falhas que originaram o “graben” da Vilariça, para além de um 

rejeito horizontal com cerca de 5,5 km, provocaram um desnivelamento entre dois 

blocos. A região de Vila Nova de Foz Côa encontra-se compartimentada entre estes 

dois grandes blocos separados pela falha da Vilariça. 

 

Vila Nova de Foz Côa encontra-se a altitudes da ordem dos 400-450 m, com 

balanceamento para noroeste. Distinguem-se diversos patamares desta superfície de 

aplanamento, que podem estar escalonados entre cerca de 850 m e 450 m. A área 

do projeto insere-se numa série de ondulações do Grupo do Douro que rebaixam o 

aplanamento em geral, estando possivelmente relacionadas com falhas derivadas do 

acidente tectónico Bragança-Vilariça-Manteigas (Torres, 2008). 

 

A área do projeto localiza-se numa encosta declivosa, a uma cota de cerca 200 m. A 

área drena para a sub-bacia da ribeira do Vale da Vila, também designada de ribeira 

do Vale da Veiga, afluente da margem esquerda do rio Douro. Mais concretamente, 

a área do projeto localiza-se próximo da confluência da ribeira do Vale da Vila com 

o rio Douro, próximo da barragem do Pocinho. A sub-bacia da ribeira do Vale da Vila 

tem uma orientação de SW-NE, encaixando na zona do “graben” da Vilariça.  

 

Caracterização geológica 

Segundo a Carta Geológica de Portugal (SGP, 1989), a área do projeto insere-se na 

Formação de Desejosa (De), que é uma formação Alóctone, de Metassedimentos do 

Paleozóico, do Câmbrico - Grupo do Douro (Carta 5 do Anexo II). 

 

O Grupo do Douro forma um conjunto de unidades litológicas, de idade câmbrica, 

que afloram ao longo do vale do Douro. É formado por uma espessa sequência de 

níveis litológicos que compreendem alternâncias de xistos grauvaques, quartzitos, 

conglomerados, rochas carbonatadas e calcossilicatadas, etc. (CCDR-N, 2009).  

 

A Formação de Desejosa é, em regra, uma formação litologicamente bastante 

monótona. Contudo na zona onde se insere o projeto, predominam os xistos listrados 

escuros, frequentemente calcossilicáticos, da designada fácies Santo Xisto. Filitos de 

coloração escura alternam com finos leitos, milimétricos a centimétricos, 

esbranquiçados (quartzosos) formando ritmos, dando à rocha aspeto listrado 

característico. A estratificação é geralmente gradada, laminação oblíqua, às vezes 
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“slumps” e, mais raramente laminação convoluta. Os filitos listrados intercalam 

frequentemente bancadas de metagrauvaques, para o topo da formação, para os 

quais são, por vezes, carbonatados (SGP, 1989).  

 

As rochas desta formação, de um modo geral, exibem um dobramento suave, 

parecendo ser, naturalmente, mais espessas do que na região contígua. Encontra-se 

estimado uma espessura de 250 ± 50 m (SGP, 1989). 

 

A Formação de Desejosa, de acordo com Ribeiro (2000) in Torres (2008), é 

essencialmente caraterizada pela presença de argilitos, contendo finos “pacotes” de 

silte, laminado ou lenticular, e estratificação oblíqua e gradada, ocasionais. 

Ocorrem raras intercalações de filitos cloriticos e metagrauvaques. A laminição 

paralela de camadas silto-argilosas tem sido considerada como tipicamente 

característica de ambientes sedimentares do tipo dos “turbiditos”, onde a deposição 

decorreu a partir da suspensão da lama e areia muito fina, transportada em regime 

de torrentes ditas de turbidez. 

 

Sismicidade e tectónica 

• Enquadramento nacional 

De acordo com a carta de intensidade sísmica do Instituto de Meteorologia (1997), o 

projeto em estudo situa-se numa área de intensidade VI, próximo de uma área de 

intensidade VII, da escala de Mercalli Modificada (Figura 4.1). Um sismo de 

intensidade VI é designado de bastante forte. De acordo com o sítio do IPMA “trata-

se de um sismo sentido por todos, em que muitos assustam-se e correm para a rua. 

As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os vidros das janelas, 

os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os 

quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e 

alvenarias do tipo D (construção com materiais fracos) fendem. Pequenos sinos 

tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se 

o respetivo ruído”.  

 

Segundo o regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes -

RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio), que apresenta um zonamento do 

país em 4 zonas (A a D) por ordem decrescente de intensidade sísmica, o concelho 

de Vila Nova de Foz Côa insere-se na zona sísmica D (Figura 4.2), com coeficiente de 

sismicidade (α) de 0,3, confirmando-se o risco sísmico reduzido da região. A zona D 

é considerada uma área onde não é de recear os efeitos dos sismos sobre as 

construções (CCDR-N, 2009). 
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Figura 4.1 – Carta de intensidade sísmica e zonamento do RSAEEP. 

 

• Enquadramento regional e local 

Tendo em conta a globalidade do Maciço Antigo, pode considerar-se a presença de 

três sistemas importantes de desligamentos (Ribeiro et al.,1979 in CCDR-C, 2001): 

um sistema esquerdo, com direções predominantes NNE-SSW a ENE-WSW; outro 

direito, com direções NNW-SSE a NW-SE; e, um terceiro, constituído pelos acidentes 

de direção bética ENE-WSW.  

 

As grandes falhas da região salientam-se pela sua continuidade, na qual se enquadra 

a falha da Vilariça-Longroiva ou simplesmente designado falha da Vilariça, que 

ocorre junto à área do projeto. É um acidente complexo, com fracturação paralela 

numa faixa de largura quilométrica, em que o abatimento dos blocos centrais 

originou a formação de um fosso ou “graben”, o qual se traduz pela presença de um 

extenso e largo vale. Nos bordos da falha da Vilariça, o lado oriental deslocou-se 

cerca de 5,5 km para norte relativamente ao ocidente que, por seu turno, sofreu 

ascensão relativa. A movimentação dos blocos desta falha parece continuar até à 

atualidade, tendo em consideração a deformação dos sedimentos relativamente 

recente e pelos registos da sismicidade atual (Ribeiro, 2001). 

 

A sismicidade e a deformação dos depósitos de cobertura demonstram que a 

atividade tectónica da falha da Vilariça ainda se mantem. A região afetada por esta 

falha é, atualmente, detentora de elevado grau de sismicidade (SGP, 1989). 
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A falha ativa da Vilariça, de direção NNE-SSW, estende-se por mais de 200 km e com 

deslocamento horizontal máximo de cerca de 8 km. Embora se esteja na presença 

de alinhamentos estruturais que, em muitas situações, correspondem a fraturas 

antigas, a libertação de energia resultante da acumulação de tensão entre placas 

(europeia e africana) faz-se mais facilmente ao longo das fraturas, mesmo que mais 

antigas, devido à grande resistência dos materiais que constituem a crosta terrestre 

no Maciço Antigo (CCDR-N, 2009). 

 

O maior elemento geomorfológico associado às deslocações horizontais no acidente 

tectónico, a uma escala regional, é o curso do rio Douro, que interceta esta falha 

junto à extremidade meridional da depressão da Vilariça (próximo do Pocinho). O 

traçado do rio parece afetado por movimentos na falha, sofrendo um desvio brusco 

e acentuado para norte, possivelmente como consequência do afundamento do fosso 

da Vilariça, retornando de novo para sul e readquirindo a direção de escorrência 

anterior. Muitos dos afluentes e subafluentes do rio apresentam traçado retilíneo 

pelo facto de se terem encaixado na fracturação tardivarisca, organizadas em 

sistemas com a direção de escorrência anterior (Torres, 2008). 

 

Na Figura 4.2 encontra-se um extrato da carta neotectónica de Portugal (Cabral & 

Ribeiro, 1988), onde é evidenciado o atravessamento da área do projeto por uma 

falha ativa, mais concretamente pela falha da Vilariça (ver também Carta 5 do 

Anexo II). 

 

 
Fonte: Cabral & Ribeiro (1988) 

Figura 4.2 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal. 
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Recursos minerais e monumentos geológicos e geomorfológicos 

Não existe referência a explorações na proximidade da área do projeto. No entanto, 

é de salientar que os xistos da Formação de Desejosa são explorados na região do 

Poio, a sudeste de Vila Nova de Foz Côa, onde ocorrem importantes pedreiras com 

exploração de esteios e prumos em xistos listrados na Formação da Desejosa. 

 

Não existe qualquer referência a monumentos geológicos ou geomorfológicos na 

área do projeto, nem na sua envolvente. 

 

 

4.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

4.2.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Definição das unidades hidrogeológicas. 

- Funcionamento e produtividade dos aquíferos. 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Inventário dos pontos de água. 

- Qualidade da água. 

 

O objetivo ambiental é manter a produtividade e a qualidade dos recursos 

hídricos subterrâneos. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A caracterização da hidrogeologia foi realizada com base na análise de elementos 

bibliográficos e cartografia regional, nomeadamente: 

- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e relatório dos 

Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000). 

- Cartas geológicas, à escala 1:50.000, folhas 11-C e 15-A (SGP, 1989 e 1991). 

- Carta geológica, à escala 1:200.000, geoportal do LNEG.  

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, (APA/ARH-Norte, 

2012). 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) - Relatórios 

temáticos de caracterização e diagnóstico (CCDR-N, 2009). 

- Cartas Militares n.º 130 e 141, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

- Estudos e teses para a área de estudo. 

 

Em relação aos furos e captações, foram utilizados os dados fornecidos pela 

APA/ARH–Norte, em novembro de 2013. 
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A análise da qualidade da água subterrânea teve por base os dados disponibilizados 

on-line pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e os dados 

constantes do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Douro (APA/ARH-

Norte, 2012). 

 

4.2.3. Caracterização de base 

 

A região do Maciço Antigo, onde se insere o projeto em análise, é caracterizada por 

ser constituída por aquíferos instalados em rochas eruptivas e metassedimentares, 

que em termos hidrogeológicos são designadas por rochas cristalinas ou rochas 

duras, ou rochas fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, são materiais com 

escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos (Almeida, 

et al., 2000), que originam aquíferos, em geral, livres, descontínuos e de 

produtividade baixa. 

 

Mais concretamente, a área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica do 

Maciço Antigo Indiferenciado (A) da Bacia do Douro. Esta massa de água encontra-se 

descrita principalmente com base no Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) 

do Douro (APA/ARH-Norte, 2012). 

 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 

A massa de água denominada como Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 

(A0x1RH3) tem uma área total de cerca de 18.736 km2, abrangendo cerca de 99,6% 

da área total da região hidrográfica do rio Douro. No Quadro 4.1 encontra-se uma 

caracterização geral desta massa de água subterrânea.  

 

Quadro 4.1 – Caracterização geral da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da 

bacia do Douro. 

Designação Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 

Código PTA0x1RH3 

Sistema aquífero / aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 

Dimensão 18.735,92 km2 

Área de recarga 18.735,92 km2 

Precipitação média anual 1.034 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual 968,65 hm3/ano 
Fonte: APA/ARH-Norte (2012) 

 

Dada a extensão desta massa de água e a variabilidade litológica que a caracteriza, 

ocorre um número considerável de diferentes ambientes hidrogeológicos de grande 

importância local. É o caso de alguns aluviões de extensão limitada que poderão 

apresentar características hidráulicas consideráveis.  

 

Uma vez que não se conhecem aquíferos com interesse regional nesta massa de 

água, apenas são referenciadas as características hidrogeológicas das rochas 
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presentes, que no caso da área do projeto, são as rochas metassedimentares 

(xistos). 

 

• Rochas graníticas, metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos 

O grupo das rochas graníticas, metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos 

ocupa a quase totalidade da área do Maciço Antigo Indiferenciado do Douro. A 

circulação nestas formações está fortemente condicionada pela espessura da 

camada de alteração e pela rede de fraturas. Do ponto de vista hidrogeológico, não 

há um ganho significativo por se construírem captações com profundidades 

superiores a 100 m.  

 

Todos os estudos realizados para estas formações são unânimes em considerar que, 

apesar de não permitirem extrair caudais muito elevados, as captações implantadas 

em xistos e quartzitos permitem a extração de caudais significativamente superiores 

às implantadas nos granitos. 

 

De um modo geral, os caudais possíveis de explorar nesta massa de água são 

bastante baixos. À exceção de ocorrerem condições litológicas muito particulares, 

em mais de 90% da área da massa de água, onde predominam rochas graníticas, 

metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos os caudais de exploração 

raramente ultrapassam os 3 l/s.  

 

Apesar de haver diferenças entre as produtividades destas litologias, não são 

suficientes para se afirmar que alguma delas é significativamente produtiva. No 

entanto, estes valores de caudais são por vezes mais que suficientes para 

disponibilizar água para um pequeno aglomerado populacional. 

 

A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de 

influências de cursos de água superficiais. Os valores da taxa de recarga, 

apresentados no PGRH do Douro (APA/ARH-Norte, 2012), situam-se entre 5 a 10% da 

precipitação média anual (999 mm/ano). Este valor corresponde a uma 

disponibilidade hídrica subterrânea média anual de 969 hm3/ano nesta massa de 

água, e corresponde a aproximadamente a 90% da recarga subterrânea média da 

região (Portaria n.º 1115/2009, de 29 setembro).  

 

A ser assim, os recursos médios renováveis poderiam ser da ordem dos 200 mm/ano, 

ou mais. No entanto, é provável que uma fração destes recursos não seja 

explorável, por ser rapidamente restituída à rede de drenagem superficial (Almeida 

et al., 2000). 

 

Na região poderão ser utilizadas como zonas potenciais para a promoção da recarga 

de aquíferos todas as áreas que apresentem um grau de fracturação elevado, filões 

de quartzo, espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares.  
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Em relação às saídas, o fluxo subterrâneo faz-se a favor da rede hidrográfica, o que 

se traduz em linhas de água de pequena dimensão com caráter intermitente, sendo 

esta a grande parcela das saídas. Deste modo, verifica-se que há equilíbrio entre 

entradas e saídas. (CCDR-N, 2001). 

 

De acordo com IGP (1989), do ponto de vista hidrogeológico, os afloramentos 

regionais originam redes aquíferas contínuas, cujas densidades e aberturas 

diminuem com a profundidade. Localmente, como resultado da meteorização dos 

materiais rochosos, poderão originar-se aquitardos nas zonas de alteração, que 

desempenham um papel importante no mecanismo de recarga dos reservatórios 

subterrâneos. 

 

Os aquíferos ocorrentes são do tipo fissurado à exceção do vale da Vilariça, que 

pode originar pequenos aquíferos porosos nas formações detríticas aí depositadas. 

Em qualquer das situações, as produtividades são relativamente baixas, raramente 

ultrapassando 1 l/s e, no caso dos aquíferos mais superficiais, mais sensíveis ao 

regime pluviométrico (SGP, 1989). 

 

Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

Os aquíferos instalados naqueles tipos de rochas são bastante vulneráveis a 

determinados tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, 

em fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do 

meio reduzido, dado os solos presentes serem pouco desenvolvidos. Assim, muitas 

das captações podem ser afetadas por contaminação microbiológica, o que, aliado à 

dispersão das captações e consequente dificuldade de controlo dos processos de 

desinfeção, constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos hídricos 

subterrâneos naqueles meios (Almeida et al., 2000). 

 

Por outro lado, o facto de se tratarem de pequenos aquíferos, com escasso poder 

regulador, torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem 

antropogénica, nomeadamente os que resultam de atividades agrícolas, pelo que se 

poderá verificar o aumento das concentrações em nitratos e outros iões (Almeida et 

al., 2000). 

 

A vulnerabilidade dos aquíferos depende da permeabilidade do substrato geológico, 

pelo que quanto maior a sua permeabilidade maior a vulnerabilidade à 

contaminação. No Plano Nacional da Água (EPPNA, 1998) foi realizada uma divisão 

em classes de vulnerabilidade, correspondentes a classes de permeabilidade dos 

aquíferos ou das formações hidrogeológicas, de maneira a refletir a maior ou menor 

potencialidade daqueles em atenuar uma possível contaminação. Desta forma, a 

cada formação litológica foi atribuída uma classe de vulnerabilidade à contaminação 

(Quadro 4.2). 
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Quadro 4.2 - Classes de vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação. 

Classe Tipo de aquífero Risco de contaminação 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo e variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

Fonte: Adaptado de EPPNA (1998). 

 

Considera-se que as formações presentes se inserem na classe V6 (aquíferos em 

rochas fissuradas) com risco de contaminação baixo a variável. 

 

Inventário dos pontos de água 

Dos elementos enviados pela ARH-Norte, foram identificados vários furos e 

captações localizados na área de estudo (Quadro 4.3 e Figura 4.3).  

 

Quadro 4.3 – Captações de água subterrânea licenciadas. 

N Lugar Tipo 
Vol. anual 

(m3) 

Profundidade 

(m) 
Finalidade 

Distância a área 

do projeto 

1 Cortes da Veiga Furo vertical - 100 Rega 2.700 m a NW 

2 Quinta da Bela Vista Poço - 13 Rega 1.167 m a NW 

3 Berceiras Furo vertical 100 100 e 140 Rega 545 m a SW 

4 Quinta dos Picos Furo vertical - 130 Rega 1.691 m a SW 

5 Braceira Furo vertical 2.500 150 Rega 1.744 m a SW 

6 Quinta Porto Velho Furo vertical 20 150 Rega 2.700 m a SE 

7 Vale das Olgas Furo vertical 820 130 Rega 3.172 m a SW 
Fonte: ARH-N (dezembro 2013). 

 

O furo mais próximo da área do projeto é o n.º 3, localizado a 545 m a sudoeste. 

Este furo apresenta uma profundidade de 140 m e uma licença de captação de 

100 m3/ano. 

 

Na área de estudo não se encontram definidos perímetros de proteção das captações 

subterrâneas. 
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Figura 4.3 – Captações privadas licenciadas. 

 

Qualidade da água subterrânea 

No âmbito do PGRH do Douro (APA/ARH-Norte, 2012), o estado químico da massa de 

água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da bacia do Douro foi classificado 

como “bom”, numa escala de “bom” e “medíocre”. 

 

Para analisar o estado atual da água subterrânea na área do projeto foram 

consideradas as estações de monitorização da qualidade da água subterrânea, 

representadas na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

 

As estações consideradas, cujas características se apresentam no Quadro 4.4, 

localizam-se no concelho de Meda e captam no Maciço Antigo Indiferenciado. 

 

Quadro 4.4 – Características das estações da rede de monitorização da qualidade da água subterrânea 

consideradas. 

Código 
Concelho/ 

freguesia 

Coord. M 

(m) 

Coord. P 

(m) 

Tipo de ponto de 

água 

Distância à área do 

projeto 

150/C2 Meda/ Ranhados 264432 448614 Furo vertical 24,0 km a SW 

150/C3 Meda/ Fonte Longa 278746 449220 Furo vertical 13,9 km a SSW 

Fonte: SNIRH (2013). 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Situação de referência  

 

4-15

Os dados mais recentes de qualidade das referidas estações são apresentados no 

Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 – Dados de qualidade da água subterrânea das estações de monitorização consideradas. 

DL n.º 236/98 150/C2 150/C3 
 

Anexo I Anexo XVI 

DL n.º 

306/2007 26-11-2012 

Arsénio total (mg/l) 0,01 0,10 0,010 0,005 0,007 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 (<) 0,030 0,034 

Berílio (µg/l) - 500 - (<) 1,0 (<) 1,0 

Bicarbonato (mg/l) - - - 
(<) 24,0 

(09-04-2008) 

320,0 

(09-04-2008) 

Boro (mg/l) 1,0 0,3 1,0 0,073 0,070 

Bário (mg/l) 0,1 (VMA) 1,0 - (<) 0,020 (<) 0,020 

Chumbo total (mg/l) 0,05 (VMA) 5,0 0,025 0,002 (<) 0,001 

Cloreto (mg/l) 200 70 250 (<) 5,000 51,0 

Cobalto (µg/l) - 50 - (<) 1,0 (<) 1,0 

Cobre total (mg/l) 0,02 0,2 2,0 0,089 0,01 

Coliformes Fecais (UFC/100ml) 20 100 0 0 17 

Coliformes Totais (UFC/100ml) 50 - 0 0 21 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - 2.500 40 661 

Crómio total (mg/l) 0,05 (VMA) 0,10 0,050 (<) 0,001 0,001 

Dureza total (mg/l) - - [150-500] 
15,0 

(09-04-2008) 

390,0 

(09-04-2008) 

Cádmio total (mg/l) 0,001 0,01 0,005 (<) 0,00025 (<) 0,00025 

Cálcio (mg/l) - - [<100] 
(<) 4,000 

(09-04-2008) 

110 

(09-04-2008) 

Enterococos intestinais 

(UFC/100 ml) 
- - 0 0 63 

Magnésio (mg/l) - - [<50] - 
27,0 

(09-04-2008) 

Manganês total (mg/l) 0,05 0,20 0,050 0,027 0,013 

Mercúrio total (µg/l) 0,5 - 1 0,066 (<) 0,010 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 7,1 59,0 

Níquel (µg/l) - 500 20 2,0 4,3 

Ortofosfato Total (mg/l) 0,4 - - (<) 0,050 0,176 

Oxigénio dissolvido - lab. (mg/l) 70% (VmR) - - 9,9 4,5 

Potássio (mg/l) - - - 
0,94 

(09-04-2008) 

1,80 

(09-04-2008) 

Salmonela (pres./aus.) 
Ausência em 

5.000 ml 
- - 0 0 

Selénio (mg/l) 0,01 (VMA) 0,02 0,010 (<) 0,003 (<) 0,003 

Sulfato (mg/l) 150 575 250 
(<) 20,0 

(09-04-2008) 

45,0 

(09-04-2008) 

Sódio (mg/l) - - 200 
3,0 

(09-04-2008) 

38,0 

(09-04-2008) 

Vanádio (mg/l) - 0,10 - (<) 0,005 (<) 0,005 

Zinco total (mg/l) 0,5 2,0 - 0,28 0,15 

pH (escala de Sorensen) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 5,3 7,3 

Legenda: VMA – Valor Máximo Admissível; VmR – Valor Mínimo Recomendado. 
Fonte: SNIRH (2013). 

 

A comparação dos valores registados nas estações de monitorização com os valores 

limite estabelecidos legalmente mostra que a estação de monitorização mais 
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próxima da área do projeto (150/C3) apresenta alguma contaminação bacteriana, 

comparativamente com os valores paramétricos de coliformes fecais e totais e 

enterococos estabelecidos para águas destinadas ao consumo humano. Nesta 

estação também a concentração de cálcio é demasiado elevada face ao valor 

paramétrico para as águas destinadas ao consumo humano. As concentrações de 

nitratos e de oxigénio dissolvido não estão em conformidade com os valores limite 

estabelecidos para águas destinadas à produção de água para consumo humano. 

 

Relativamente à estação 150/C2 foi detetada uma concentração elevada de cobre, 

considerando o valor limite para águas destinadas à produção de água para consumo 

humano, e um valor de dureza total inferior ao intervalo desejável para águas 

destinadas ao consumo humano. O pH registado nesta estação é demasiado baixo 

face ao intervalo recomendado para todos os usos da água considerados. 

 

Atendendo à classificação anual da qualidade das águas subterrâneas3 (Quadro 4.6), 

verifica-se que esta zona da unidade hidrogeológica apresenta um histórico de má 

qualidade da água subterrânea, essencialmente devido ao pH (na estação 150/C2) e 

nitratos (na estação 150/C3). 

 

Quadro 4.6 – Classificação anual com base na qualidade das águas subterrâneas. 

Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 
Estações 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

150/C2 
>A3 

pH 

>A3 

pH 
- 

>A3 

pH 

>A3 

pH 

>A3 

pH 

150/C3 
>A3 

Nitratos 
A1 - 

>A3 

Nitratos 

>A3 

Nitratos 

>A3 

Nitratos 

Legenda: A1, A2, A3, >A3. 

 

Nas Figuras 4.5 e 4.6 é analisada a evolução destes parâmetros nas respetivas 

estações de monitorização, onde se pode verificar que ambos os parâmetros têm 

apresentado valores que fazem oscilar a respetiva classificação entre água de 

qualidade razoável e água de má qualidade. 

 

 

                                                 
3 A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 
pela CCDR (SNIRH, 2013). 
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Figura 4.5 – Evolução temporal do parâmetro pH na estação 150/C2. 
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Figura 4.6 – Evolução temporal da concentração de nitrato na estação 150/C3. 

 

 

4.3. Recursos hídricos superficiais 

 

4.3.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos recursos hídricos foram considerados os seguintes aspetos: 

- Bacia hidrográfica e sub-bacias. 

- Rede de drenagem superficial e tipo de escoamento. 

- Fontes de poluição. 

- Qualidade da água. 

 

O objetivo ambiental é não afetar o sistema de drenagem superficial e a 

qualidade do recurso. 
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4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha e 

análise de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente o Plano de Gestão da 

Bacia Hidrográfica do rio Douro (APA/ARH-Norte, 2012) e as cartas militares da área 

de estudo (IGeoE, 1994/1995). 

 

No trabalho de campo realizou-se a verificação da presença de linhas de água na 

área do projeto e na sua envolvente. 

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação constante no 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (APA/ARH-Norte, 2012). Foi ainda 

considerada a informação disponibilizada pela Administração da Região Hidrográfica 

do Norte relativa às licenças de descarga (APA/ARH-Norte, 2013), complementada 

com uma visita ao local de implantação do projeto. 

 

A caracterização da qualidade da água superficial foi realizada com base nos dados 

das estações de monitorização mais próximas da área de implantação do projeto 

(SNIRH, 2013), tendo os valores sido comparados com os valores limite estabelecidos 

legalmente. Foram ainda considerados o estado ecológico e o estado químico das 

massas de água da área de estudo (APA/ARH-Norte, 2012). 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico 

A área do projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Douro, mais 

concretamente na sub-bacia do Douro (ver Carta 4 do Anexo II), na proximidade da 

confluência da ribeira do Vale da Vila com o rio Douro (Quadro 4.7). 

 

Quadro 4.7 – Características dos cursos de água principais. 

 
Classificação 

decimal 

Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Comprimento do 

curso de água (km) 

Rio Douro 201 98.370,0 927,0 

Ribeira do Vale da Vila 201.71 28,3 11,2 

 

O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica, Espanha) a uma cota de 

1.700 m, percorrendo 927 km até à foz. A bacia tem uma área de 18.854 km2 e uma 

extensão de 208 km, em território português, o que corresponde a cerca de 19,1% 

da sua área total.  

 

A sub-bacia do rio Douro é a maior da região hidrográfica, com 6.027 km2 de área e 

uma densidade populacional de 201 hab/km2. Os principais afluentes do rio Douro 
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são os rios Sousa, Tâmega, Corgo, Pinhão, Tua e Sabor na margem direita, e os rios 

Arda, Paiva, Varosa, Távora e Côa na margem esquerda. 

 

A ribeira do Vale da Vila, na margem esquerda do rio Douro, tem uma extensão de 

7,2 km, desenvolvendo-se de su-sudoeste para nor-nordeste, inteiramente no 

concelho de Vila Nova de Foz Côa. Esta linha de água, com características de rio do 

alto Douro de pequena dimensão, drena uma bacia alongada de 28 km2, 

apresentando uma densidade populacional de 23 hab/km2. 

 

O principal uso da água na bacia da ribeira do Vale da Vila é o uso urbano (92,6%), 

seguido da pecuária (4,2%) e da indústria (3,2%). 

 

A área do projeto localiza-se a cerca de 814 m a sudeste do leito da ribeira do Vale 

da Vila, que conflui com o rio Douro, a jusante do Pocinho. 

 

De acordo com a Carta Militar, na área de implantação do projeto não existem 

linhas de água, sendo a mais próxima localizada a este. Trata-se de uma linha de 

água de escoamento efémero. Durante o trabalho de campo, realizado em novembro 

de 2013, esta linha de água não apresentava escoamento. 

 

Fontes de poluição 

Segundo o PGRH do Douro (APA/ARH-Norte, 2012), as pressões mais relevantes na 

região hidrográfica são os efluentes de origem urbana (sendo estes os que mais 

contribuem para a carga orgânica afluente à rede hidrográfica) e a agricultura, que 

corresponde ao setor que mais contribui para as elevadas cargas de nutrientes. A 

sub-bacia do Douro é a que apresenta maiores cargas poluentes, devido à sua 

dimensão e população residente. 

 

Uma identificação mais detalhada das fontes de poluição foi disponibilizada pela 

Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH-Norte, 2013) para a bacia 

hidrográfica da ribeira do Vale da Vila e área envolvente (ver Carta 6 no Anexo II).  

 

A fossa sética de Santo Amaro, da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Foz Côa, procede ao tratamento primário dos efluentes produzidos no 

aglomerado de Santo Amaro. Este equipamento trata anualmente cerca de 4.625 m3 

de efluente doméstico, tendo servido 94 habitantes em 2007 (INSAAR, 2007; ARH-

Norte, 2013). 

 

Nesta região ocorre um outro tipo de fonte de poluição – as adegas. Estando 

associadas a uma atividade sazonal e com uma baixa taxa de licenciamento, estas 

fontes não se encontram identificadas. Segundo a ARH-Norte (2013), está 

atualmente em curso um trabalho de identificação destas fontes de poluição. 
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Estima-se que cerca de 90% da população residente no concelho de Vila Nova de Foz 

Côa tenha acesso a estações de tratamento de águas residuais ou fossas séticas 

(ERSAR, 2012; INE, 2013). Genericamente, todos os aglomerados do concelho 

dispõem de um subsistema de drenagem e tratamento de águas residuais ligados, na 

maior parte dos casos, a fossas séticas (InterSIG, 2013). 

 

Considerando a avaliação anual da entidade reguladora aos serviços de saneamento 

de águas residuais, verifica-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa 

(responsável pelo sistema “em baixa”) apresenta um bom desempenho quanto à 

acessibilidade física e económica do serviço, ao subsidiar totalmente a atividade de 

saneamento. Por sua vez a AgTMAD (responsável pelo sistema “em alta”) 

apresentou, em 2011, um desempenho mediano na acessibilidade física e económica 

do serviço. Ambas as entidades apresentam um mau desempenho no controlo das 

descargas de emergência (ERSAR, 2012). 

 

Considere-se ainda que a AgTMAD apresenta um desempenho apenas mediano no 

cumprimento dos parâmetros de descarga, enquanto este indicador não é aplicável à 

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, uma vez que esta opera instalações de 

tratamento com capacidade inferior a 2.000 e.p.4 sem licença de descarga 

(ERSAR, 2012). 

 

Na área de implantação do projeto não existe qualquer infraestrutura de drenagem 

de águas residuais, estando a mais próxima na EN102, a cerca de 800 m do extremo 

nordeste da área do projeto. Esta rede encontra-se ligada à fossa sética do Pocinho, 

que procede anualmente ao tratamento primário de cerca de 4.256 m3 de efluente 

essencialmente doméstico do aglomerado do Pocinho, tendo servido 88 habitantes 

em 2007 (INSAAR, 2007; ARH-Norte, 2013). 

 

Qualidade da água superficial 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA5, o estado ecológico6 

da ribeira do Vale da Vila é considerado bom, enquanto o estado ecológico do troço 

rio Douro onde desagua a ribeira é considerado medíocre. O estado químico7 da 

ribeira do Vale da Vila não apresenta classificação, assim como o troço do rio Douro 

a jusante da foz desta ribeira. No entanto, o estado químico do rio Douro a 

montante da confluência com a ribeira é considerado bom (APA/ARH-Norte, 2012). 

 

Na bacia de drenagem da ribeira do Vale da Vila não existem estações de 

monitorização. Para avaliar a qualidade da água superficial na área do projeto 

foram consideradas duas estações de monitorização localizadas no rio Douro, 

                                                 
4 Equivalente populacional. 
5 Diretiva Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transposta 
para o direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água). 
6 Numa escala de Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau. 
7 Numa escala de Bom, Insuficiente e Não classificado. 
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nomeadamente a estação 07O/02S (albufeira do Pocinho), imediatamente a 

montante da confluência da ribeira do Vale da Vila com o rio Douro, e a estação 

06L/01 (Pinhão), localizada a 59,7 km a jusante (ver Carta 6 no Anexo II). 

 

A classificação anual da qualidade da água superficial8 atribuída à estação 07O/02S, 

apresentada no Quadro 4.8, mostra que a qualidade da água no rio Douro a 

montante da foz da ribeira do Vale da Vila tem-se apresentado “razoável” 

(classe C), tendo mesmo registado uma qualidade boa (classe B) em 2011. A estação 

06L/01, a jusante da foz da ribeira do Vale da Vila, também tem apresentado uma 

qualidade “razoável” (classe C), embora tenha apresentado no último ano uma 

qualidade “má” (classe D). Os principais parâmetros responsáveis pela classificação 

têm sido os coliformes totais, oxidabilidade e CBO, na estação mais próxima da área 

do projeto, e a oxidabilidade, fósforo, azoto Kjeldahl e coliformes fecais, na 

estação a jusante da área do projeto. 

 

Quadro 4.8 – Classificação anual da qualidade da água superficial. 

Estação Classificação e parâmetros responsáveis pela classificação 

Albufeira do 

Pocinho 

(07O/02S) 

Rio Douro 

 
2001 - coliformes totais; 2002 - coliformes totais, oxidabilidade e pH; 2003 – 

oxidabilidade; 2004 - carência bioquímica de oxigénio (CBO), coliformes fecais, 

nitratos, coliformes totais, pH, oxigénio dissolvido (sat) e carência química de 

oxigénio (CQO); 2009 - CQO, CBO e coliformes totais; 2010 - oxidabilidade e CBO; 

2011 - oxidabilidade, nitratos e coliformes fecais. 

Pinhão 

(06L/01) 

Rio Douro 

 
2001 - sólidos suspensos totais e oxigénio dissolvido (sat); 2002 - oxidabilidade e 

coliformes totais; 2003 – oxidabilidade; 2004 - CQO; 2005 – fósforo; 2006 - azoto 

Kjeldahl; 2007 - coliformes fecais, nitratos, fósforo, CBO, oxidabilidade, 

estreptococos fecais, azoto Kjeldahl e coliformes totais; 2008 – fosfatos; 2009 - azoto 

amoniacal. 

 

Os dados da classificação anual da qualidade da água revelam uma ligeira 

degradação da qualidade da água do rio Douro entre as estações consideradas, em 

                                                 
8 http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 
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consequência das pressões exercidas sobre a linha de água nos 60 km que as 

separam. Pela distância que separa ambas as estações e pela inexistência de dados 

recentes (posteriores a 2009, data da última classificação anual), a comparação com 

os valores limite legalmente estabelecidos será realizada apenas para a estação 

07O/02S, mais próxima e a montante da área do projeto. 

 

Assim, os dados mais recentes da estação 07O/02S (Quadro 4.9) foram comparados 

com os valores máximos recomendados estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto, para produção de água para consumo humano (Anexo I) e para água 

destinada à rega (Anexo XVI), e com os valores paramétricos estabelecidos para 

águas destinadas ao consumo humano, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, 

de 27 de agosto. No Quadro 4.9 faz-se ainda a classificação segundo os critérios para 

a classificação anual da qualidade da água superficial8. 

 

Quadro 4.9 – Dados de qualidade da água superficial na estação 07O/02S. 

DL n.º 236/98 Estação 07O/02S 
 

Anexo I Anexo XVI 

DL n.º 

306/2007 27-08-2012 

Arsénio total (mg/l) 0,01 0,10 0,010 0,003 

Azoto Kjeldahl (mg/l) 1 - - 
0,55 

(21-09-2010) 

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - 0,50 0,064 

CBO 5 dias (mg/l) 3 - - 4,1 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) - - - (<) 10,0 

Chumbo total (mg/l) 0,05 (VMA) 5,0 0,025 (<) 0,001 

Cloreto (mg/l) 200 70 250 17,0 

Cobre total (mg/l) 0,02 0,20 2,0 (<) 0,005 

Coliformes Fecais UFC (UFC/100ml) 20 100 0 720 

Coliformes Totais UFC (UFC/100ml) 50 - 0 1.500 

Condutividade de laboratório a 20ºC (µS/cm) 1.000 - 2.500 270 

Crómio total (mg/l) 0,05 (VMA) 0,10 0,050 (<) 0,001 

Cádmio total (mg/l) 0,001 0,01 0,005 (<) 0,00025 

Estreptococos Fecais (MPN/100ml) 20 - 0 
22,0 

(25-11-2009) 

Fósforo total (mg/l) - - - 
(<) 0,025 

(21-09-2010) 

Manganês total (mg/l) 0,05 0,20 0,050 0,008 

Mercúrio total (mg/l) 0,0005 - 0,001 0,00004 

Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 2,7 

Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 0,097 

Ortofosfato Total (mg/l) 0,4 - - 0,144 

Oxidabilidade ao Permanganato (mg/l) - - 5 40,0 

Oxigénio dissolvido – lab. (mg/l) 70% (VmR) - - 9,3 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - 3,7 

Zinco total (mg/l) 0,5 2,0 - (<) 0,020 

pH - lab. (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 8,2 

Classificação da amostra E – muito má 
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Legenda: VMA – valor máximo admissível; VmR – valor mínimo recomendado. Classificação: A – excelente; B – boa; C – 
razoável; D – má; E – muito má. Fonte: SNIRH (2013). 

 

Os resultados mostram que os parâmetros coliformes fecais, coliformes totais e 

estreptococos fecais são os parâmetros mais elevados face aos valores limite 

estabelecidos legalmente para todos os usos da água considerados. 

 

O azoto amoniacal e a carência bioquímica de oxigénio apresentam valores 

superiores aos valores máximos recomendados para águas destinadas a produção de 

água para consumo humano. A oxidabilidade ao permanganato também se encontra 

elevada face ao valor paramétrico estabelecido para águas destinadas ao consumo 

humano. 

 

Segundo os resultados, esta seria classificada como água de muito má qualidade 

(classe E), devido ao parâmetro oxidabilidade. 

 

 

4.4. Solo e uso do solo 

 

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspetos: 

- Tipo de solo presente, caracterização e aptidões. 

- Vulnerabilidade do solo à degradação. 

- Ocupação atual do solo. 

 

O objetivo ambiental é garantir a manutenção da aptidão do solo. 

 

4.4.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na zona 

de influência do projeto em análise, realizou-se uma recolha de dados bibliográficos 

e cartográficos da região. 

 

O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos do Nordeste de Portugal 

(Agroconsultores e Coba, 1991). Como complemento foi também utilizada a Carta 

dos Solos, à escala 1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (DGA, 1971), na qual as 

unidades pedológicas estão representadas segundo o esquema da FAO (“Food and 

Agricultural Organization”) para a Carta dos Solos da Europa.  

 

A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos presentes na área 

de estudo foi realizada com base na Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de 

Portugal (Agroconsultores e Coba, 1991) e na Carta de Capacidade de Uso do Solo, 

do Atlas do Ambiente (IA, 2004). Foram também consideradas as suas principais 
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características físicas e químicas e o grau de evolução do solo, no sentido de 

perspetivar a sua capacidade de recuperação após as intervenções no terreno. 

 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da 

COS’2007, complementada pela consulta de ortofotomapas e pelo trabalho de 

campo.  

 

4.4.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo para a caracterização do solo corresponde ao terreno de 

implantação do projeto acrescido da sua envolvente mais próxima.  

 

Tipo de solo e sua distribuição 

De acordo com a Carta dos Solos do Nordeste de Portugal, à escala 1:100.000, 

(Agroconsultores e Coba, 1991), na área do projeto e na sua envolvente os solos 

presentes são os Tasex - Antrossolos áricos surríbicos êutricos em áreas de xistos e 

rochas afins (Carta 7 do Anexo II). As principais características deste solo 

encontram-se descritas a seguir, de acordo com a memória descritiva desta carta. 

 
ANTROSSOLOS (T)  

Solos nos quais as atividades humanas têm provocado profundas modificações das características originais 
através da remoção ou perfuração dos horizontes superficiais, cortes ou enchimentos, adições seculares de 

materiais orgânicos, rega continuada durante períodos longos, etc. O homem, com as suas atividades, 
sobretudo na agricultura, pastorícia e silvicultura, tem sido um fator importante de perturbação no 
desenvolvimento natural destes solos, pelas alterações provocadas no seu perfil natural. 
Em alguns casos, as perturbações provocaram no perfil alterações suscetíveis de modificar a sucessão dos 
horizontes normais ou o desenvolvimento de alguns deles. 

Antrossolos áricos (Ta)  

Antrossolos resultantes da ação de mobilizações profundas ou de deslocações de materiais a partir de cortes e 

enchimentos, com alteração profunda dos horizontes originais, dos quais podem encontrar-se ainda porções 
remanescentes. Apresentam vestígios de horizontes de diagnóstico, devido a mobilização profunda. 
Encontram-se em áreas cultivadas, terraceadas ou não, que foram sujeitas a lavouras profundas, surribas ou 
subsolagens, que promoveram o loteamento de horizontes preexistentes. 

Antrossolos áricos surríbicos (Tas)  

Antrossolos que resultam de uma mistura do solo original, em geral delgado (leptossolo), com material 
grosseiro resultante do desmantelamento da rocha, representando esta 30 a 80% do material total. O 

horizonte superficial tem características próximas de um horizonte A ócrico.  
Estes solos têm representação nas áreas de vinha do Douro (Região Demarcada) sendo aí, em grande parte, 
armados em socalcos ou terraços. 
O solo tem um perfil do tipo Ap-C-R mas, nalguns casos (surribas recentes), o perfil é do tipo C-R. 
O desmantelamento da rocha atinge mais frequentemente 70 a 120 cm de profundidade, mas pode ser menor 
(desde 40/50 cm). O solo raramente excede 15 a 40 cm de espessura, mas por vezes pode corresponder a um 

depósito de vertente mais espesso. 
A mistura de materiais é muito irregular. O solo é, muito frequentemente, cascalhento a muito cascalhento ou 
muito pedregoso, sobretudo em xistos e rochas afins. 
O solo Antrossolos áricos surríbicos (Tas) corresponde a fases agropédicas de solos de diversas classes, de 
acordo com a classificação do SROA. 

Antrossolos áricos surríbicos êutricos (Tase) 
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Antrossolos áricos surríbicos com grau de saturação em bases igual ou superior a 50%, pelo menos entre 20 e 
50 cm da superfície. 

Antrossolos áricos surríbicos êutricos em áreas de xistos e rochas afins (Tasex) 

Antrossolos com horizonte A(Ap) com 15 a 25 cm, franco, franco-arenoso ou franco-limoso, frequentemente 
cascalhento ou pedregosos. Horizonte C até 70-120 cm constituído por material cascalhento ou pedroso, 
franco, franco-arenoso ou franco-limoso, resultante da mistura dos solos originais (leptossolos ou cambissolos) 
ou de depósitos de vertentes, com os resultantes do desmantelamento mecânico da rocha; sobre rocha 

contínua e coerente (R) a partir daquela profundidade. 
Em grande extensão, sobretudo em situações com declives acentuados, os solos são armados em socalcos, com 
muros de suporte (pedra solta) ou taludes de terra. 
As características morfológicas do perfil-tipo deste solo, realizado no lugar de Vesúvio, a cerca de 11,5 km a 
oeste da área do projeto, numa área de relevo muito ondulado, encostas com 20-25%, em socalcos largos (10-
20 m), 160 m de altitude, com exposição nordeste e um uso da terra com vinha e amendoeiras em bordadura, 

é o seguinte: 
- Ap (0-20/25 cm) – pardo, franco, pedregosos, com 15% de saibro e cascalho e 40% de pedra (até 10-15 cm) 

de xisto. Sem estrutura. Alguns poros finos e médio. Brando, muito friável, pouco adesivo, pouco plástico, 
fresco, algumas raízes finas. Transição gradual para C. 

- C (20/25-125 cm) – pardo, franco, pedregoso, com cerca de 25% de saibro e cascalho e 40-50% de pedra 
(até 20-25 cm) de xisto. Sem estrutura, alguns poros finos, brando, muito friável, pouco adesivo e pouco 
plástico, pouco fresco, poucas raízes finas e medias. Transição abrupta para R. 

- R ( >125 cm) – rocha continua e coerente, não desagregável. 

 

Segundo a Carta dos Solos do Atlas do Ambiente, os solos ocorrentes na área de 

estudo são os Litossolos êutricos associados a Luviossolos (Figura 4.7). Os Litossolos 

êutricos são solos incipientes, que apresentam uma profundidade muito reduzida, 

nenhuma diferenciação do perfil, e sem a presença de horizontes orgânicos ou de 

qualquer vestígio de processos dinâmicos ao longo do perfil. O seu pH é superior a 

5,5, não existindo carbonatos no perfil. Os Litossolos aparecem geralmente em 

situações de relevo excessivo, praticamente em todas as regiões onde existem as 

rochas de que derivam, sendo muito comuns no país. São quase sempre pobres em 

matéria orgânica, dada a sua diminuta espessura. 

 

Capacidade de uso do solo 

De acordo com a Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal 

(Agroconsultores e Coba, 1991), a área do projeto insere-se na classe designada por 

“433”, com aptidão condicionada para agricultura (terras ocupadas por vinha na 

Região Demarcada do Douro) e aptidão marginal para pastagem e floresta (Carta 7 

do Anexo II). 

 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (Figura 4.7), a 

área de estudo apresenta solos da classe F, que corresponde a solo sem aptidão 

agrícola, tendo contudo aptidão florestal. O vale da ribeira de Vale da Vila, 

imediatamente a oeste, insere-se no complexo C+F, com uma aptidão agrícola 

condicionada e com aptidão florestal. 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Situação de referência  

 

4-26

 
Fonte: Atlas do Ambiente 

Figura 4.7 – Solo e capacidade de uso do solo. 

 

Ocupação do solo 

Na área do projeto e na sua envolvente predomina a ocupação agrícola permanente 

(olival, vinha e amendoeira). 

 

De acordo com a COS’2007 (Figura 4.8), complementado com o trabalho de campo, 

na área do projeto e na sua envolvente ocorrem os seguintes usos do solo: 

- Espaços agrícolas: nestas áreas predominam as culturas permanentes, 

nomeadamente olival, vinha e amendoeira. É de salientar que este uso ocorre 

predominantemente nas encostas declivosas do Douro, em socalcos. Ocorrem 

também algumas parcelas de culturas anuais, nas zonas mais planas e próximas 

dos cursos de água. Na área do projeto o uso predominante é o olival. 
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- Espaços urbanos: o uso urbano na área de estudo é muito concentrado, sendo o 

único aglomerado na proximidade da área do projeto, o do Pocinho, a cerca de 

850 m a nordeste. Ocorrem ainda pequenas quintas dispersas. 

- Espaços florestais e ocupação arbustiva e herbácea: é um uso que ocorre nas 

áreas não agricultadas. Ocorre o pinheiro e alguns carvalhos. 

- Outros espaços artificiais: rede viária, nomeadamente o IP2 e a EN102. 

 

 

Figura 4.8 - Uso atual do solo (COS’2007) e área ardida entre 2002 e 2012. 
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A este da área do projeto, ocorrem duas áreas florestais que arderam em 2003 e em 

2004 (Figura 4.8), não existindo no entanto registo nem evidência de ocorrência de 

incêndio florestal na área do projeto. 

 

 

4.5. Recursos biológicos: flora e fauna 

 

4.5.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos da zona de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Áreas de conservação da natureza:  

- Verificação da existência de locais com estatuto de proteção legal. 

- Flora e Vegetação: 

- Enquadramento biogeográfico. 

- Identificação das espécies e das comunidades vegetais naturais e 

seminaturais e dos seus fatores de degradação. 

- Identificação dos habitats naturais e seminaturais. 

- Avaliação e valorização ecológica. 

- Fauna: 

- Identificação e caracterização das diversas espécies faunísticas presentes ou 

potencialmente presentes, e a sua distribuição pelos respetivos habitats 

identificados. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objetivo ambiental é a não afetação de espécies e habitats com elevado valor 

ecológico. 

 

4.5.2. Áreas de Conservação da Natureza 

 

4.5.2.1. Metodologia 

 

A verificação da existência de áreas de conservação da natureza integradas na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) na área de estudo do projeto, foi realizada com 

base na cartografia fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF)9, com a delimitação das áreas classificadas e das áreas incluídas na 

Rede Natura 2000 10.  

 

 

 

 

                                                 
9 http://www.icn.pt/sipnat 
10 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000 
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4.5.2.2. Caracterização de base 

 

A área de estudo não se encontra inserida em nenhuma área classificada como sendo 

de conservação da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede 

Natura 2000 (Zona de Proteção Especial e Zona Especial de Conservação). A área 

classificada mais próxima da área de estudo é a Zona de Proteção Especial (ZPE) do 

Vale do Côa (PTZPE 0039), situada a cerca de 5 km a sudeste (Figura 4.9). Dada a 

distância a que se encontra, considera-se que o projeto se encontra fora da sua zona 

de influência. 

 

 

Figura 4.9 – Áreas classificadas para a conservação da natureza. 
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4.5.3. Flora e Vegetação 

 

4.5.3.1. Metodologia 

 

A caracterização da flora e vegetação foi realizada em 4 fases: 

 

1ª fase: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região 

onde se insere a área de estudo, através da utilização de bibliografia e cartografia 

específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de elementos 

bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre a flora e a vegetação na região em 

causa, tratando e sistematizando a informação existente.  

 

2ª fase: Definição da área de estudo, que corresponde a área de implantação do 

projeto e a sua envolvente mais próxima, num raio de aproximadamente 1 km.  

 

3ª fase: Identificação e caracterização da flora e da vegetação presente na área 

de estudo definida. Nesta fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo 

de coberto vegetal associado a cada uma das tipologias de uso presentes, com 

recurso à cartografia de base, nomeadamente a carta de uso do solo (COS’2007), a 

fotografia aérea e ao reconhecimento de campo. O trabalho de campo foi realizado 

durante o mês de novembro de 2013 e as espécies vegetais identificadas com 

recurso a bibliografia especializada.  

 

4ª fase: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente 

sensíveis e avaliação do seu grau de sensibilidade. A avaliação biológica da flora, da 

vegetação e dos habitats foi realizada com base nos resultados obtidos no ponto 

anterior e tem por objetivo avaliar o estado de conservação das populações e 

comunidades vegetais na área de trabalho, bem como da sua importância nos 

contextos local, regional e nacional.  

 

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo 

foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta:  

− O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais, 

nomeadamente verificação do estado de evolução/regressão das comunidades 

vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se que o estádio 

climácico constitui o valor ecológico máximo e que à medida que as 

comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

− A presença/ausência de habitats naturais constantes do Anexo B-I da Diretiva 

92/43/CEE do Conselho, de 21 de março (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, com as alterações impostas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro), relativa à 
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preservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens, a seguir 

denominada por Diretiva Habitats. 

− A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos B-II, B-IV e B-V 

da Diretiva Habitats. 

− A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos I da 

Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da 

Europa (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro) - Convenção de Berna. 

 

4.5.3.2. Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

A área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica, Subregião 

Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica, Província 

Carpetano–Ibero-Leonesa, Setor Lusitano Duriense, Superdistrito da Terra Quente 

(Costa, 2001). 

 

O Superdistrito da Terra-Quente ocupa os vales mesomediterrânicos do rio Douro e da respetiva 
rede de afluentes, a montante da foz do rio Tua. Este território é caracterizado pelos bosques 
climatófilos lusitano-durienses seco-superiores mistos de sobreiro e zimbro do Junipero-Quercetum 
suberis.  

As comunidades arbustivas subseriais mais conspícuas daqueles bosques são: matos pré-florestais 
Lavandulo-Cytisetum multiflori e Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae, em processos 
sucessionais progressivos; comunidades estremes de Cytisus scoparius e o Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae variante com Cytisus scoparius, no sentido regressivo; o esteval heliófilo 
endémico Euphorbio (broteroi) oxyphyllae-Cistetum ladaniferae; e os arrelvados oligotrófilos anuais 
do Anthyllido lusitanicae-Tuberarietum guttati ou Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi. Por 
vezes, sob coberto das árvores do bosque primitivo, em solos decapitados e superficialmente 
acidificados, identifica-se o esteval ombrófilo Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii.  

Os bosques edafoxerófilos ou climatófilos de azinheira e zimbro da Terra-Quente transmontano são 
colocados no Rusco aculeati-Juniperetum lagunae. O esteval basófilo Lavandulo sampaioanae-
Cistetum albidi é preferencialmente subserial destes bosques.  

De génese totalmente diferente são os bosques secundários de Juniperus oxycedrus var. lagunae que 
colonizaram os vinhedos abandonados (mortórios) nos finais do século passado, após a crise da 
filoxera. Ambos os casos são interpretados como fácies do Rusco-Juniperetum lagunae porque embora 
com graus de abundância-dominância muito baixos a azinheira está sempre presente. 

A comunidade arbustiva floristicamente mais original deste Superdistrito é o Erico arboreae-Buxetum 
sempervirentis (Ericion arboreae): sinendemismo do leito de cheias dos vales mais apertados e 
profundos dos afluentes lusitano-durienses do rio Douro (andar termomediterrânico topográfico). Em 
mosaico com os matos de Buxo sempervirens é constante outra associação endémica: o Diantho 
laricifolii-Petrorhagietum saxifragae, uma comunidade rupícola pioneira de leitos de cheias rochosos.  

 

A vinha, os olivais, os amendoais e os matagais mediterrânicos são os usos do solo 

dominantes desta região. A vegetação natural características desta região, com 

bosques de azinheiras, sobreiros e carvalhos é quase inexistente devido à ação 

humana (Torres, 2008).  
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Caracterização da área de estudo 

A área de estudo deste projeto, em relação aos recursos florísticos, é a área de 

implantação do projeto, que se considera como sendo a área de influência direta, 

acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de cerca de 1 km, que se 

considera a área de influência indireta (Figura 4.10). 

 

O elenco florístico na área de estudo é considerado reduzido e com espécies com 

características ruderais, devido ao domínio do uso agrícola. Das espécies 

pertencentes ao elenco florístico não foram identificadas espécies endémicas, nem 

foram identificadas espécies com estatuto de proteção.  

 

Na área de estudo ocorrem os seguintes biótopos principais (Figura 4.10): 

1. Agrícola – culturas permanentes e temporárias. 

2. Floresta aberta e matos. 

3. Áreas artificiais. 

 

 

Figura 4.10 – Biótopos presentes na área de estudo. 
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1. Biótopo agrícola 

As áreas agrícolas são ocupadas predominantemente por culturas permanentes, 

olival, vinha e amendoeira, onde o terreno é frequentemente lavrado, não 

permitindo desenvolvimento de espécies vegetais naturais, apenas ocorrendo 

algumas espécies herbáceas nas zonas marginais. As espécies que ocorrem são na 

sua maioria ruderais e de ampla distribuição. Como tal, nestes habitats predominam 

comunidades herbáceas, especialmente constituídas por espécies da família das 

Gramineae e da Leguminosae. São geralmente áreas pouco interessantes na 

perspetiva da conservação da natureza, pois encontram-se fortemente 

condicionadas pela ação humana.  

 

O olival é o biótopo presente na área do projeto e predominante na sua envolvente.  

 
2. Floresta aberta e matos 

Na área de estudo, onde não existem socalcos, portanto sem possibilidade de 

ocorrer cultura agrícola, ocorre floresta com pinheiro bravo e algum carvalhal e 

floresta aberta com matos.  

 

Nestas áreas o subcoberto apresenta baixa cobertura, sendo geralmente composto 

por matos rasteiros, constituídos principalmente por tojos (Ulex sp.), urzais 

(Erica sp.) e fetos (Pteridium aquilinum). Ocorrem ainda alguns exemplares de 

carvalhos (Quercus sp.) dispersos. É frequente a presença de infestantes 

(Acacia sp.).  

 

Na área do projeto, a oeste do acesso existente, ocorrem algumas áreas de mato, 

onde predomina o tojo e o lentisco. 

 
3. Áreas artificiais. 

Os biótopos artificializados representam, em geral, a meios mais alterados pela ação 

humana. Enquadram-se nesta categoria a área urbana, as bermas de caminhos e os 

taludes das vias de comunicação. 

 

São comunidades ruderais onde as espécies vegetais são frequentes em todo o 

território e que colonizam locais fortemente condicionados pela ação humana. 

Assim, dominam as comunidades herbáceas e subarbustivas.  

 

Valor da área de estudo: espécies e habitats 

A área de estudo apresenta formações antropogénicas seminaturais, com reduzida 

diversidade biológica, estando bastante intervencionada, não se tendo identificado 

biótopos com valor ecológico relevante.  
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Das espécies pertencentes ao elenco florístico não foram identificadas espécies 

endémicas, nem foram identificadas espécies ou habitats com estatuto de proteção. 

 

4.5.4. Fauna 

 

4.5.4.1. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos faunísticos foi realizada em 4 fases: 

 

1ª fase: Consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos, a nível 

local e regional. Foi ainda realizada a definição da área de estudo, que corresponde 

à área que é direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do 

projeto. Foi utilizada bibliografia específica para a caracterização dos recursos 

faunísticos, tais como os atlas de distribuição de espécies. 

 

2ª fase: Identificação e caracterização da fauna observada no local e da fauna 

potencialmente ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos 

identificados e caracterizados na análise da flora e vegetação. Foram consideradas 

quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de estudo, quer as 

espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e local de 

alimentação.  

 

Nesta fase foi realizado trabalho de campo, em que as técnicas de inventariação 

utilizadas variaram dependendo das características ecológicas e comportamentais 

dos grupos faunísticos considerados.  

 

3ª fase: Com base no elenco faunístico foi realizada a valoração das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo. Para cada uma das espécies 

identificadas, faz-se referência ao estatuto de conservação em Portugal, com base 

na legislação existente a nível nacional. As espécies inventariadas foram ainda 

classificadas segundo o seu estatuto de conservação, apresentado no Livro Vermelho 

dos Vertebrados, de acordo com os critérios da UICN (União Internacional da 

Conservação da Natureza). 

 

4ª fase: Identificação das áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do grau de 

sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da respetiva capacidade de 

utilização pelos recursos faunísticos, com base nos biótopos existentes e nas 

espécies ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na área de estudo.  

 

4.5.4.2. Caracterização de base 

 

A área de estudo considerada para os recursos faunísticos coincide com a área 

definida para a flora e vegetação (ver ponto 4.5.3). A ocorrência das comunidades 
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de fauna está, de um modo geral, bastante associada à ocorrência de 

habitats/comunidades particulares de flora e vegetação.  

 

A análise das espécies presentes e o valor da área em estudo para a fauna terá como 

pressuposto a existência de alguns biótopos identificáveis e que coincidem, grosso 

modo, com unidades particulares de vegetação, nomeadamente: área agrícola, área 

florestal, e áreas artificiais. Apesar de não ter sido considerado o biótopo associado 

aos sistemas húmidos, dado a proximidade do rio Douro, este foi considerado como 

habitat associado à área do projeto. 

 

Salienta-se que a área do projeto se encontra ocupada por uma área agrícola (olival) 

e uma pequena área de matos. 

 

Através da listagem apresentada, composta por 109 espécies de vertebrados 

terrestres, considerados como sendo possível a sua ocorrência na área de estudo 

(ver Quadro 4.10 e o Anexo V), consegue-se obter uma ideia acerca da potencial 

riqueza faunística da área de estudo. De entre estas espécies, algumas apresentam 

estatuto de conservação e inclusão em anexos das várias diretivas consideradas.  

 

Quadro 4.10 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

  N.º de Espécies 

 
 Av

es 
Mamíferos Anfíbios Répteis 

C

R 
- - - - 

E

N 
- - - - 

V

U 
4 - - - 

N

T 
3 1 - 1 

L

C 
61 16 5 10 

DD 1 5 - - 

Estatuto de 

Conservação 

NA - 2 - - 

Anexo II 51 - - 4 Convenção  

de Berna Anexo III 13 14 2 7 

Anexo I - - - - Convenção  

de Bona Anexo II 18 - - - 

Anexo A-I 7 - - - 

Anexo B-II - - - 1 

Anexo B-IV - - 2 3 

Anexo B-V - 3 - - 

Diretiva 

Aves/Habitats 

Anexo D 9 1 - - 

N.º total de espécies 69 24 5 11 

 

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, bem como as 

espécies de ocorrência confirmada pelos trabalhos de campo encontram-se incluídas 
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no Anexo V (Quadros 1 ao 4). Nestes quadros, as espécies encontram-se 

identificadas de acordo com o seu biótopo preferencial. 

 

Avifauna 

Foram consideradas como existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 69 espécies de aves (ver Quadro 1 do Anexo V). São principalmente espécies 

características de habitats agrícolas e florestais e com preferência para habitats 

compartimentados. 

 

Em relação ao estatuto de conservação, as espécies listadas têm maioritariamente 

estatuto de “Pouco preocupante” (LC), com exceção das seguintes espécies: 

- Estatuto ”Vulnerável” (VU): açor, falcão-abelheiro, cuco-rabilongo, chasco-

ruivo. 

- Estatuto “Quase ameaçada” (NT): bufo-real, picanço-barreteiro, corvo. 

 

Mamíferos 

As espécies de mamíferos consideradas como potencialmente ocorrentes na área de 

influência do projeto, de acordo com a bibliografia existente, são 24 (ver Quadro 3 

do Anexo VI), predominantemente com estatuto de “Pouco preocupante” (LC), com 

exceção do coelho-bravo (Oryctolagus caniculus) com estatuto de “Quase 

ameaçado” (NT). 

 

Anfíbios e Répteis 

O número de espécies de anfíbios e répteis consideradas como provavelmente 

ocorrentes são 16 (5 anfíbios e 11 répteis), (ver Quadro 3 e 4 do Anexo VI). Estas 

espécies têm todas um estatuto de “Pouco preocupante” (LC), com exceção do 

lagartixa-de-dedos-dentados, com estatuto “Quase ameaçada” (NT). 

 

Valor da área de estudo 

As espécies referenciadas para a área de estudo são comuns e com ampla 

distribuição em Portugal, evidenciando a profunda ação antropogénica do meio e a 

genérica degradação das comunidades vegetais. 

 

Deste modo, uma vez que é considerado como sendo pouco provável a ocorrência de 

espécies com estatuto de conservação, devido ao tipo de biótopos presentes na área 

de estudo e ao elevado grau de intervenção do Homem, considera-se que em termos 

dos recursos faunísticos o valor ecológico da área é em geral reduzido. 
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4.6. Paisagem 

 

4.6.1 Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Para a caracterização da paisagem da área de implantação do projeto e da sua zona 

de influência foram considerados os seguintes aspetos: 

- Estrutura da paisagem, integrando a sua componente natural e humanizada. 

- Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objetivo ambiental para a paisagem é a preservação das características 

intrínsecas da qualidade da paisagem. 

 

4.6.2. Metodologia 

 

Conceitos gerais 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo 

do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. A 

compreensão da paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o 

relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o 

uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo, 

bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade 

multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento, 

constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua 

perceção e os seus interesses específicos (Abreu e Correia, 2001). 

 

A caracterização da paisagem foi realizada em três fases, que consistiram na 

definição da área de estudo, com base na sua bacia visual, na caracterização 

biofísica e da unidade de paisagem, e na definição de unidades visuais, que serviram 

de base à valorização paisagística da área de estudo. 

 

Fase 1 – Definição da área de estudo 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à bacia 

visual da área do projeto. A bacia visual é a área delimitada a partir dos festos mais 

próximos, que permitem a definição do território com maior exposição visual para o 

terreno de implantação do projeto em estudo. Foi também tida em consideração a 

distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do que é 

visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade, tendo sido considerada uma 

distância máxima de visibilidade de 5 km. 
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Fase 2 – Caracterização biofísica 

A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos 

morfológicos, com caráter estruturante e funcional na paisagem, e da ocupação do 

território. A análise e representação gráfica foi realizada em ambiente SIG (Sistemas 

de Informação Geográfica), utilizando o software ArcGIS e as extensões 3D Analyst e 

Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível e a rede hidrografia das Cartas 

Militares n.º 130 e 141, à escala 1:25.000, do IGeoE. 

 

• Análise fisiográfica 

A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que 

definem e descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo: análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem, através da demarcação dos festos e talvegues. 

- Hipsometria: análise da altimetria da área de estudo, através da qual é possível 

obter uma primeira perceção da estrutura do relevo. 

- Declives: traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objetiva do relevo, fornecendo uma informação quantificada. A 

classificação dos declives depende de diversos fatores, como seja as 

características da área de estudo, a escala de análise e o tipo de projeto em 

causa. Neste caso concreto, foi adotada a seguinte classificação: 
 

Classe de declive (%) Tipo de relevo 
0-5 Plano 
6-10 Suave 
11-15 Moderado 
16-25 Acentuado 
26-45 Muito acentuado 
> 45 Escarpado 

 

• Ocupação do solo 

A caracterização da ocupação do solo é determinante enquanto expressão das ações 

humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, cuja sustentabilidade 

depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse 

sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou menos artificializada. 

 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na COS’2007, nas 

Cartas Militares n.º130 e 141, à escala 1:25.000, e em fotografias áreas, 

disponibilizadas no websig da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.  

 

Fase 3 - Caracterização e classificação paisagística 

Nesta fase foi realizada a caracterização das unidades de paisagem e a definição de 

unidades visuais para a área de estudo. Posteriormente foi realizada uma 

classificação da paisagem na área de estudo. 
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Unidades de paisagem e unidades visuais 

A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) 

definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e 

Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes 

autores, as UP são áreas com características relativamente homogéneas, com um 

padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas 

envolventes.  

 

Após a identificação e caracterização da UP abrangida pela área de estudo, foram 

definidas as unidades visuais (UV), tentando identificar e conhecer os padrões 

específicos de organização do território, à escala da área de estudo (bacia visual). 

Para cada UV foram considerados os elementos constituintes da paisagem que a 

distingue das restantes, relacionados com as classes de relevo, de uso do solo e de 

outros elementos considerados relevantes. 

 

Classificação paisagística 

A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes 

níveis de qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UV definidas, 

como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a 

uma metodologia qualitativa que apesar da sua subjetividade, pretende avaliar as 

características visuais da paisagem, através da incorporação de parâmetros 

biofísicos, parâmetros humanizados e estéticos (QVP) e de parâmetros de 

visibilidade (CAVP).  

 

A qualidade visual da paisagem (QVP) resulta da conjugação das características do 

local e do que ele 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), juntamente com a 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, 

nomeadamente o tipo de relevo, uso de solo, valores visuais e intrusões visuais, que 

determinam valores cénicos distintos.  

 

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida da maior ou 

menor capacidade de suportar o impacte visual. Esta depende essencialmente da 

morfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que exercem no grau 

de exposição das componentes da paisagem aos observadores sensíveis. Deste modo, 

a CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver 

visualmente modificações ou alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade 

visual. Encontra-se relacionada essencialmente com as condições de visibilidade, 

nomeadamente com a presença de pontos de observação e de observadores 

sensíveis no local.  
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Deste modo, para cada uma das UV definidas foram tidos em conta os seguintes 

parâmetros para classificar a QVP e a CAVP: 

 
Qualidade visual da paisagem (QVP) 

Parâmetros biofísicos: - Fisiografia  

- Presença de água 

- Valores biológicos 

Parâmetros humanizados: - Uso do solo  

- Grau de humanização e artificialização 

- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais 

Parâmetros estéticos e 

percecionais: 

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade 

- Intrusões visuais 

Capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) 

Parâmetros de visibilidade - Exposição visual ou campo visual 

- Potenciais observadores sensíveis  

 

• Sensibilidade visual da paisagem 

A avaliação da sensibilidade visual da paisagem resulta da conjugação da qualidade 

visual (QVP) e da capacidade de absorção visual (CAVP), traduzindo-se na 

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. A sensibilidade visual de cada uma das UV resulta 

da seguinte classificação: 

 

QVP                                  CAVP Alta Média Baixa 

Baixa     

Média    

Alta     

    

Sensibilidade visual: Alta Média Baixa 

 

Deste modo, considera-se que uma paisagem com sensibilidade visual baixa é uma 

paisagem que pode suportar grandes alterações, mediante certas restrições próprias 

do local. Por outro lado, uma paisagem com uma sensibilidade visual alta não se 

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

deterioração das suas características e da qualidade paisagística. 

 

4.6.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à sua 

bacia visual, delimitada a partir dos festos principais mais próximos, num raio de 

aproximadamente 5 km (Carta 8 do Anexo II).  

 

 

 

 

 



 

Hotel Senhora da Veiga ���� 26/12/2013 Situação de referência  

 

4-41

Caracterização biofísica 

• Análise fisiográfica 

A área do projeto situa-se numa encosta da margem esquerda do rio Douro, numa 

zona marcada pela presença de relevo acentuado a escarpado nas encostas e vales, 

e relevo suave a ondulado nas zonas de planalto, correspondente às principais linhas 

de festo.  

 

Pela análise da Carta 8 (no Anexo II), onde estão representadas as principais linhas 

de relevo, verifica-se que o projeto situa-se na encosta este da ribeira do Vale da 

Vila, que drena diretamente para o rio Douro. Analisando a hipsometria (Carta 9), 

verifica-se que a altitude na bacia visual varia entre os 800 m (na zona do vale do 

rio Douro) e os 840 m (a noroeste). O terreno onde se insere o projeto apresenta 

uma variação de cotas entre os 180 m e os 220 m. 

 

Uma análise mais detalhada do relevo, ao nível dos declives presentes (Carta 10), 

permite verificar que o relevo é predominantemente acentuado a escarpado, 

ocorrendo algumas áreas planas junto ao vale do rio Douro, junto ao Pocinho, e na 

zona de planalto. A área de implantação do projeto insere-se num terreno com 

relevo acentuado a muito acentuado, com declives da ordem dos 23% a 30%.  

 

• Ocupação do solo 

As principais tipologias de uso do solo na bacia visual são as áreas agrícolas (olival e 

vinha em socalcos), floresta aberta e matos e as áreas urbanas e artificiais (Carta 11 

no Anexo II).  

 

No terreno de implantação do projeto predomina a área agrícola, com olival, e uma 

pequena área de mato. Na área do projeto não ocorrem socalcos. 

 

Unidades de Paisagem (UP) 

A área de estudo insere-se no “Douro” na UP 35 – “Alto Douro” (Figura 4.11). As 

principais características desta UP encontram-se descritas a seguir, com base em 

Abreu et al. (2004). 
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Fonte: Abreu, et al. (2004). 

Figura 4.11 – Unidades de Paisagem. 
 
 

UP 35 – Alto Douro 

A paisagem aqui é fundamentalmente marcada pela presença do rio Douro e pela imponência do vale, que resulta 
do vigor do encaixe no substrato de xisto e grandeza das suas encostas. Este encaixe é ainda mais acentuado em 
algumas partes do vale, devido à presença de escarpas graníticas. 

As encostas do Douro, modeladas em socalcos, com o seu uso intensivo até praticamente à água, apresentam um 
aspeto extremamente cuidado, predominantemente verdes e polvilhadas com os edifícios brancos das quintas, que 
constituem também aqui conjuntos de excecional interesse. Só nalgumas áreas de declives mais acentuados, 
nomeadamente na parte superior das encostas da margem direita, não há aproveitamento agrícola, estando 
cobertas por matos. Do lado espanhol, as encostas são muito declivosas e encontram-se quase exclusivamente 
cobertas por matos e matas, onde domina o zambujeiro e algum azinho. 

Nesta unidade do Alto Douro o encaixe do rio é no geral mais pronunciado, mas a principal diferença reside na 
ocupação dos socalcos, com menos vinha, tendo mais importância a oliveira e a amendoeira. A vinha surge na parte 
inferior das encostas, ou em largos socalcos junto às povoações, como Freixo, Barca de Alva e Torre de Moncorvo. 
Muitos socalcos, e mesmo encostas sem socalcos, estão cobertos por olival e por amendoais. Junto às linhas de água 
são frequentes os laranjais e, pontualmente, as hortas. Esta unidade corresponde grosseiramente à superfície 
delimitada pela Associação de Municípios do Douro Superior como Área Certificada da Amendoeira. 

O povoamento concentra-se em aglomerados de pequena e média dimensão, nomeadamente nas sedes de concelho. 
Também surgem de forma dispersa em pequenas quintas ao longo do vale, junto ao Douro.  

O Parque Arqueológico do Vale do Côa é considerado um elemento singular desta paisagem. Sendo constituído por 
com um conjunto notável de arte rupestre, classificado como monumento nacional e inscrito em 1998 na Lista do 
Património Mundial da Unesco (“Sítios de Arte Rupestre Pré-histórica do Vale do Côa”), em redor dos quais se tem 
tentado implementar um projeto de desenvolvimento. O complexo do vale do Côa é constituído por um grande 
número de gravuras distribuídas ao longo de um vale numa extensão de quase duas dezenas de quilómetros, o que 
leva a pensar que se está perante um autêntico santuário ao ar livre. A exposição preferencial das gravuras a 
nascente e a associação dos animais ao rio sugere uma veneração das águas do rio. 

Na sua extremidade poente, junto ao Pocinho, esta unidade abrange uma pequena parte da Paisagem Cultural do 
Alto Douro Vinhateiro, incluída em 2001 na lista do Património Mundial da Unesco. 

Diagnóstico: 

UP com elevada identidade, ligada à morfologia do vale do Douro e ao aproveitamento das suas encostas, aqui com 
uma expressão muito especial devido à presença significativa das culturas da vinha, oliveira e amendoeira. Trata-se 
sem dúvida de paisagens com um riquíssimo conteúdo em termos históricos e culturais, conteúdo esse que se 
mantém perfeitamente legível. 

A humanização destas paisagens corresponde à transformação possível das difíceis condições biofísicas presentes, 
de que resultou uma adequação dos diferentes usos, com um razoável equilíbrio funcional e ecológico. Embora se 
esteja perante paisagens frágeis que exigem uma gestão cuidada, contêm uma coerência de usos que, envolvendo a 
multifuncionalidade, revelam a sua sustentabilidade. 
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A “riqueza biológica” será média a elevada, quer devido à diversidade dos sistemas agrícolas como, também, às 
características do vale do Douro e seus afluentes, de que resulta a manutenção de variados habitats naturais, de 
espécies vegetais e animais com interesse para a conservação. A biodiversidade presente justificou as diversas 
classificações de proteção acima referidas. 

Nesta UP, as paisagens apresentam-se no geral ordenadas, com uma profundidade média a reduzida (vales estreitos 
e sinuosos), horizontes altos e recortados, com uma grandeza dominantemente vertical, com luz crua e brilhante no 
período seco do ano. Será muito forte a sensação de grandiosidade resultante da morfologia natural e das 
intervenções humanas. É muito especial a dinâmica cromática destas paisagens ao longo do ano, destacando-se 
como excecionais os períodos de floração das amendoeiras e o anterior à queda das folhas das videiras. 

 

• Unidades visuais (UV) 

A análise paisagística da área de estudo resultou da conjugação da caracterização 

biofísica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 8, 9 e 10 do Anexo II) 

e da ocupação do solo (Carta 11), permitindo a definição de quatro unidades visuais 

(UV), representadas na Carta 12 do Anexo II. As principais características das UV 

definidas encontram-se no Quadro 4.11. 

 

 

Quadro 4.11 – Descrição das Unidades Visuais da área de estudo. 

Unidades Visuais Descrição geral 

UV 1 – Planaltos 

Áreas de relevo aplanado, situada junto às zonas de festo/cabeceiras principais. 

Correspondem às áreas onde ocorrem os principais aglomerados populacionais. 

Abrange diversos planaltos nomeadamente: 

- Planalto de Vila Nova de Foz Côa, é o planalto dominante na área de estudo. Ocorre na 

cumeada que separa a bacia da ribeira do Vale da Vila da bacia do rio Douro. 

- Planalto do Cabeço de Mel/ Freixo Numão, a sudoeste. 

- Planalto de Lousa, a noroeste. 

- Planalto de Sequeiros, a nordeste. 

- Planalto de Pêredo dos Castelhanos, a sudeste. 

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. 

O relevo é bastante acentuado nas encostas, ocorrendo algumas áreas de relevo mais suave 

nas margens do curso de água principal. 

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 

Unidade 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.  

Área de relevo suave a ondulado. 

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. 

 

Classificação paisagística 

• Qualidade visual (QVP) e capacidade de absorção da paisagem (CAVP) 

O valor atribuído à área de estudo e a cada uma das UV consideradas é função de 

parâmetros paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e de 
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visibilidade) que permitem avaliar as características paisagísticas e visuais 

dominantes e a particularidade no contexto da área de estudo e da região onde se 

insere. 

 

A classificação da QVP e da CAVP atribuída a cada uma das UV consideradas está 

apresentada e justificada de forma esquemática no Quadro 4.12 (ver Carta 13 no 

Anexo II). 

 

Quadro 4.12 – Caracterização dos parâmetros paisagísticos de cada uma das UV. 

UV 1 – Planaltos 

QVP média 

Parâmetros biofísicos: Áreas de planalto, localizadas nas zonas de cabeceiras ou nas principais linhas de 

festo. 

Área de relevo suave a ondulado.  

Parâmetros humanizados: Uso do solo predominante constituído por espaços agrícolas, onde predomina a vinha 

e o olival. Ocorrem ainda algumas áreas de amendoeira. As áreas de culturas anuais 

são muito reduzidas. 

Área onde se localizam os aglomerados populacionais da área de estudo, sendo de 

destacar Vila Nova de Foz Côa. 

Valores visuais Tipo de relevo. 

Aglomerados populacionais e quintas tradicionais. 

Parâmetros estéticos: 

Intrusões visuais - 

CAVP baixa 

Parâmetros de 

visibilidade: 

Área de cotas mais elevadas (cumeadas), que constituem locais de elevada 

visibilidade para a envolvente. 

É onde se localizam os principais observadores sensíveis permanentes. 
 

UV 2 – Vale e encostas da ribeira do Vale da Vila 

QVP alta 

Parâmetros biofísicos: Relevo plano, junto às margens do curso de água principal, a muito acentuado, na 

zona de encostas. 

Parâmetros humanizados: Uso agrícola (olival e vinha). 

Presença do IP2. 

Valores visuais Ruralidade. Parâmetros estéticos: 

Intrusões visuais IP2. 

CAVP alta 

Parâmetros de 

visibilidade: 

Área praticamente sem observadores sensíveis permanentes. 

Área com visibilidade relativamente confinada à bacia hidrográfica. 
 

UV 3 – Pocinho e vale do Douro 

QVP alta 

Parâmetros biofísicos: Rio Douro e área de relevo plano a ondulado. 

O rio Douro destaca-se pela curvatura que apresenta nesta zona. 

Parâmetros humanizados: Aglomerado do Pocinho.  

Aproveitamento hidroelétrico no rio Douro, central elétrica, ponte sobre o rio e linha 

de caminho de ferro. 

Valores visuais Vale do rio Douro. Parâmetros estéticos e 

percecionais: Intrusões visuais Central hidroelétrica e linhas elétricas. 

CAVP média 

Parâmetros de 

visibilidade: 

Presença de observadores sensíveis no Pocinho e na rede viária e ferroviária. 
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UV 4 – Espaços agroflorestais 

QVP alta 

Parâmetros biofísicos: Relevo muito acentuado a escarpado.  

Marcado pela presença dos socalcos das encostas do Douro. 

Parâmetros humanizados: Uso predominantemente agrícola, em socalcos, com vinha, olival e alguma 

amendoeira. 

Nas áreas sem socalcos ocorrem áreas de floresta aberta com matos. 

Valores visuais Socalcos nas encostas declivosas do Douro. Parâmetros estéticos e 

percecionais: Intrusões visuais - 

CAVP média 

Parâmetros de 

visibilidade: 

Reduzido número de observadores sensíveis. 

Elevada exposição visual. 

 

• Sensibilidade visual da paisagem  

Do cruzamento da QVP e da CAVP obteve-se a sensibilidade visual da paisagem para 

a área de estudo (Quadro 4.13).  

 

Quadro 4.13 – Sensibilidade visual da paisagem. 

Unidades Visuais QVP CAVP Sensibilidade visual 

UV 1 – Planaltos Média Baixa Alta 

UV 2 – Vale e encostas da ribeira do Vale da Vila Alta Alta Média 

UV 3 – Pocinho e vale do Douro Alta Média Alta 

UV 4 – Espaços agroflorestal Alta Média Alta 

 

De acordo com a carta da sensibilidade visual (Carta 13 do Anexo II), verifica-se que 

grande parte da área de estudo se insere numa área de sensibilidade visual alta, 

devido essencialmente à qualidade visual desta região. O terreno de implantação do 

projeto, que se insere na UV 2, apresenta uma sensibilidade visual média. Apesar de 

se tratar de uma área de elevada qualidade visual, apresenta um relevo que lhe 

confere um certo confinamento visual, acrescido do facto de praticamente não 

apresentar recetores sensíveis permanentes. 

 

 

4.7. Resíduos 

 

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização dos resíduos são descritas as infraestruturas de gestão existentes 

a nível local e regional. 

 

O objetivo ambiental é eliminar o potencial poluente dos resíduos produzidos 

decorrente do projeto, de forma a não perturbar a qualidade do ambiente. 
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4.7.2. Caracterização de base 

 

No concelho de Vila Nova de Foz Côa a recolha, “em baixa”, de resíduos urbanos 

indiferenciados é realizada pela Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS) 

e, “em alta”, pela Resíduos do Nordeste, EIM. Ambas as entidades têm 

responsabilidade na recolha seletiva de resíduos urbanos11 (ERSAR, 2012). 

 

A área abrangida pelo sistema da Resíduos do Nordeste corresponde a 6.997 km2, 

tendo abrangido em 2011 cerca de 100.507 alojamentos e 143.564 habitantes. No 

mesmo ano, teve um volume de atividade de recolha de 59.638 ton de resíduos 

urbanos, dos quais 2.849 ton correspondem a resíduos para reciclagem (APA, 2012; 

ERSAR, 2013). 

 

O sistema de gestão de resíduos urbanos que serve o concelho de Vila Nova de Foz 

Côa é composto por 1 aterro sanitário, 4 estações de transferência, 14 ecocentros 

(um dos quais localizado no concelho), 11 viaturas de recolha e 596 ecopontos 

(241 hab/ecoponto). Estão ainda previstas uma central de valorização orgânica (já 

em construção) e uma estação de triagem (APA, 2012; ERSAR, 2012). 

 

A avaliação da qualidade do serviço da empresa Resíduos do Nordeste em 2011 foi 

insatisfatória relativamente à percentagem de reciclagem dos resíduos de 

embalagem (apenas de 84%) e de valorização orgânica, que foi inexistente neste 

período. A lavagem de contentores e a renovação do parque de viaturas registou 

uma qualidade de serviço mediana (ERSAR, 2012). 

 

Por sua vez, a AMDS apresentou uma qualidade de serviço insatisfatória quanto à 

renovação do parque de viaturas, utilização de recursos energéticos e emissão de 

gases com efeito de estufa. Destaca-se, no entanto, o bom desempenho da entidade 

na acessibilidade física e económica do serviço e na acessibilidade do serviço de 

recolha seletiva, registando 85% de alojamentos a menos de 200 m de um ponto de 

recolha seletiva (ERSAR, 2012). 

 

Em 2012, foram recolhidos cerca de 2.861 ton de resíduos urbanos no concelho, o 

que equivale a uma produção anual de 391 kg/hab. Os resíduos urbanos recolhidos 

de forma seletiva, em 2012, totalizaram apenas 5,9% do total recolhido, o que 

equivale a uma capitação de 23 kg/hab (Resíduos do Nordeste, 2013). 

 

Atualmente, a área de implantação do projeto não é abrangida pelo circuito de 

recolha de resíduos urbanos. O circuito de recolha mais próximo é o que serve o 

aglomerado populacional do Pocinho. 

 

                                                 
11 A recolha seletiva dos resíduos de embalagem é da responsabilidade da Resíduos do Nordeste (ERSAR, 2012). 
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Na área de implantação do projeto não existem sinais de depósitos ilegais de 

resíduos, não existindo também qualquer infraestrutura para depósito de resíduos 

urbanos. 

 

 

4.8. Qualidade do ar 

 

4.8.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar da área de estudo foram considerados os 

seguintes aspetos: 

- Análise do clima, através do estudo da variação mensal e anual da temperatura, 

precipitação, humidade relativa, velocidade e direção do vento e de outras 

características climáticas pertinentes. 

- Análise dos dados das estações da rede de monitorização da qualidade do ar. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos. 

 

O objetivo ambiental é manter a qualidade do ar de forma a não prejudicar a 

qualidade de vida das populações. 

 

4.8.2. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores da normal climatológica 

da estação do Pinhão/ Santa Bárbara, uma vez que é a estação mais próxima da área 

do projeto com dados para um período superior a 30 anos. O período considerado foi 

1951-1980. Foi ainda consultada a informação climática apresentada no PGRH do 

Douro (APA/ARH-Norte, 2012) e no Atlas do Ambiente (APA, 2004). 

 

Para caracterizar a qualidade do ar na área de estudo foram consultados os dados 

disponíveis das estações da rede de monitorização da qualidade do ar, o relatório 

anual de qualidade do ar publicado pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N, 2012), o inventário anual de alocação 

espacial das emissões de poluentes atmosféricos (APA, 2011) e a informação 

disponível no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes 

(versão 4.2, de 7 de outubro de 2012). Foi ainda efetuada uma análise qualitativa 

das fontes de poluentes presentes na área de estudo, tendo este trabalho sido 

complementado com uma visita ao local de implantação do projeto. 

 

4.8.3. Caracterização de base 

 

Climatologia 

A caracterização climatológica da área de estudo teve por base os valores das 

normais climatológicas da estação do Pinhão/ Santa Bárbara (41º 10’ N; 7º 32’ W), a 
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uma cota de 130 m, para o período 1951-1980, situada a cerca de 34,2 km a oeste 

da área do projeto. 

 

De acordo com a classificação climática de Thornthwaite, o clima na parte sudeste 

da sub-bacia do Douro, onde se registam menores precipitações, é sub-húmido seco 

e o excesso de humidade é acentuado no inverno (APA/ARH-Norte, 2012). 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica em estudo foi de 

15,6ºC, com a temperatura média máxima a atingir 24,4ºC em julho e a temperatura 

média mínima de 7,9ºC em janeiro (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Valores médios mensais da temperatura do ar na estação climatológica do Pinhão/ Santa 

Bárbara. 

 

Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação do Pinhão/ Santa Bárbara foi de 

671,7 mm e distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano (Figura 4.13), sendo 

fevereiro o mês mais chuvoso, com 91,7 mm. A estação seca é marcada por valores 

de precipitação muito baixos, com destaque para agosto com uma precipitação 

média de 10,8 mm. 
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Figura 4.13 – Valores médios mensais da precipitação na estação do Pinhão/ Santa Bárbara. 

 

Humidade relativa 

O padrão anual de humidade relativa registado na estação do Pinhão/ Santa Bárbara 

apresentou uma variação de 23% às 9h e de 28% às 18h. O valor médio anual foi de 

77% às 9h e de 62% às 18h, tendo o valor mais elevado ocorrido em dezembro 

(Figura 4.14). 
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Figura 4.14 – Valores médios mensais da humidade relativa na estação climatológica do Pinhão/ Santa 

Bárbara. 

 

Vento 

O regime de ventos no concelho de Vila Nova de Foz Côa caracteriza-se em termos 

médios anuais (Figura 4.15) pela predominância de ventos de sudoeste (com uma 

frequência de 46% e uma velocidade média entre 6 e 21 km/h), seguindo-se o 

quadrante oeste. Os ventos mais fortes (entre 21 km/h e 51 km/h) são dos 
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quadrantes sudoeste e oeste. Os períodos de calmaria na região atingem os 18%, 

sendo praticamente nula a presença de ventos intensos (superiores a 51 km/h). 

 

 
Fonte: Atlas do Ambiente (2004), para o período 1951-1960. 

Figura 4.15 – Frequência e velocidade média do vento na região. 

 

Na região hidrográfica do Douro, a velocidade média do vento varia entre 8,2 km/h, 

nos meses de setembro e novembro, e 10,6 km/h, no mês de março (APA/ARH-

Norte, 2012). 

 

Qualidade do ar 

A área de estudo localiza-se na zona Norte Interior, que possui uma estação de 

monitorização: a estação rural de fundo do Douro Norte12, localizada a 62 km a 

noroeste da área do projeto. No Quadro 4.14 apresentam-se as principais 

características desta estação de monitorização. 

 

Quadro 4.14 – Poluentes monitorizados e data de início de funcionamento da estação de 

monitorização da qualidade do ar. 

Poluente Símbolo Data de início 

Óxidos de Azoto NOx 

Monóxido de Azoto NO 

Dióxido de Azoto NO2 

Partículas <10 µm PM10 

2004-02-03 

                                                 
12 Anteriormente designada por Lamas de Olo (CCDR-N, 2012). 
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Poluente Símbolo Data de início 

Partículas <2,5 µm PM2,5 

Dióxido de Enxofre SO2 

Ozono O3 

Fonte: Adaptado de QualAr (2013). 

Com base no Relatório da Avaliação da Qualidade do Ar na Região Norte de 2011 

(CCDR-N, 2012), apresenta-se em seguida a análise dos resultados obtidos na 

estação de monitorização do Douro Norte. 

 

A estação de monitorização considerada não registou qualquer ultrapassagem aos 

valores limite estabelecidos para o Dióxido de Enxofre para a proteção da saúde 

humana (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro), quer considerando as 

médias horárias, quer considerando as médias diárias. Também não foi registada, 

em 2011, qualquer ultrapassagem ao limiar de alerta estabelecido para este 

poluente. 

 

Relativamente aos Óxidos de Azoto, não foi ultrapassado o valor limite estabelecido 

como nível crítico para a proteção da vegetação, tanto no ano civil como no período 

de inverno (1 de outubro de 2011 a 31 de março de 2012). Foi cumprido o valor 

limite imposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Dióxido de 

Azoto no que se refere à proteção da saúde humana, e não foram registadas 

excedências ao limiar de alerta para este poluente. 

 

Para o parâmetro Ozono, foram excedidos os objetivos de longo prazo para a 

proteção da saúde humana (mais 72 µg/m3 do que o limite legal) e da vegetação 

(mais 17.000 µg/m3.h do que o limite legal), estabelecidos pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro. Também foram registadas ultrapassagens aos 

valores alvo para a proteção da saúde humana (mais 45 dias do que o limite legal) e 

da vegetação (mais 5.300 µg/m3.h do que o limite legal). Foi ainda ultrapassado o 

limiar de informação à população (num total de 30 h), situação que decorreu todos 

os meses entre maio e outubro de 2011 e que tem vindo a verificar-se desde 2007. O 

limiar de alerta à população não foi ultrapassado. 

 

No que se refere às Partículas em Suspensão PM10, não foi ultrapassado o valor 

limite para a proteção da saúde humana, quer em termos de número de casos das 

médias diárias superiores a 50 µg/m3, quer em termos de média anual. 

 

A estação do Douro Norte não ultrapassou o valor alvo para as Partículas em 

Suspensão PM2,5, estabelecidos com base na média anual, nem o valor limite de 

25 µg/m3. 

 

A classificação atribuída, segundo o Índice de Qualidade do Ar, à zona Norte Interior 

(Figura 4.16) mostra que, em geral, existe uma boa qualidade do ar, com um 

número significativo de dias com índice “bom”. Ainda assim, e apesar do aumento 
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do número de dias com índice calculado, entre 2010 e 2011 aumentou o número de 

dias com índice “médio” e “fraco”. 

 

Na zona Norte Interior, o ozono teve uma contribuição de cerca de 95% para a 

classificação do índice, tal como foi apontado no relatório anual da qualidade do ar 

na região. As partículas em suspensão PM10 contribuíram para os restantes 5%  

(CCDR-N, 2012). 

 

  
Legenda: muito bom ; bom ; médio ; fraco ; mau . 
Fonte: QualAr (2013). 

Figura 4.16 – Índice de qualidade do ar na zona Norte Interior. 

 

Fontes de poluição 

A nível regional, são várias as fontes de poluentes atmosféricos13 que afetam a área 

de estudo. Das fontes identificadas selecionaram-se as que se encontram mais 

próximas da área do projeto e na direção dos ventos dominantes (de sudoeste e de 

oeste). 

 

No Quadro 4.15 apresentam-se as fontes de poluentes atmosféricos identificadas, 

que a nível regional mais influenciam a qualidade do ar na área do projeto. 

 

Quadro 4.15 – Principais tipologias de fontes de poluentes atmosféricos na envolvente da área do projeto. 

Fonte 
Nomenclatura estatística 

das atividades económicas 

Localização 

(concelho/ freguesia) 

Distância à área 

do projeto 

Socaprol – Sociedade Agrícola Progresso 

Irmãos Unidos, Lda. – unidade de Leomil 

Produção agrícola e animal 

associadas 

Moimenta da Beira/ 

Leomil 
53,7 km (a WSW) 

Socaprol – Sociedade Agrícola Progresso 

Irmãos Unidos, Lda. – unidade de Ponte 

Nova 

Produção agrícola e animal 

associadas 

Tarouca/ Mondim da 

Beira 
50,9 km (a SW) 

RESINORTE – Aterro Sanitário de Vila 

Real 

Tratamento e eliminação 

dos resíduos não perigosos 
Vila Real/ Andrães 50,4 km (a WNW) 

                                                 
13 Considerando as unidades industriais identificadas no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes  
(E-PRTR, Versão 4.2). 
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A cerca de 950 m a nor-nordeste da área do projeto existe um entreposto comercial 

(da gama de cimentos e cal hidráulica) da CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A., 

sendo a emissão de poeiras, associadas às atividades de carga e descarga, os 

potenciais poluentes. 

 

O tráfego rodoviário é uma das principais fontes de poluentes atmosféricos a nível 

local, com origem no tráfego que circula no IP2 e na EN102. Os poluentes são os 

característicos do tráfego rodoviário, como o monóxido de carbono (CO), óxidos de 

azoto (NOX), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão 

(PM). 

 

O tráfego ferroviário também constitui uma fonte de poluentes atmosféricos, uma 

vez que se trata de uma linha que não se encontra eletrificada. A linha do Douro 

passa a cerca de 685 m da área do projeto e apresenta um tráfego de cinco 

comboios por dia. 

 

Efetivamente, em 2009, foi o setor dos transportes o principal responsável pela 

emissão de poluentes atmosféricos no concelho de Vila Nova de Foz Côa, com cerca 

de 17.222 ton CO2eq (34% do total concelhio). O segundo setor com maiores emissões 

é o setor agrícola, que emitiu cerca de 14.146 ton CO2eq em 2009, o que representa 

cerca de 28% das emissões registadas no concelho. O setor da indústria apenas 

representa cerca de 6% das emissões concelhias (APA, 2011). 

 

 

4.9. Ambiente sonoro 

 

4.9.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro da área de influência do projeto foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- Caracterização acústica da área de estudo. 

- Análise da suscetibilidade ao ruído da zona envolvente. 

 

O objetivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com as atividades 

presentes. 

 

4.9.2. Metodologia 

 

No âmbito da caracterização do ambiente sonoro, foram identificadas as fontes de 

ruído existentes e efetuada a análise da suscetibilidade ao ruído da zona envolvente 

da área de implantação do projeto, com recurso a cartografia disponibilizada on-line 

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa (escala 1:5.000). A informação 

cartográfica foi atualizada através da realização de trabalho de campo. 
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Foi ainda consultado o mapa de ruído do concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

 

4.9.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, prevê a regulação 

da produção de ruído através de valores limite de exposição (art. 11º). A 

classificação das zonas sensíveis e mistas é efetuada em função do valor dos 

parâmetros Lden e Ln, sendo o Lden o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, 

dado pela fórmula: 





 ×+×+××=

++

10
10Ln

10
5Le

10
Ld

1081031013
24
1

log10Lden
 

em que: 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído noturno (das 23 às 7 horas).  

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a população local, 

tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definição de 

zonas sensíveis. 

 

Nas zonas sensíveis têm que ser respeitados os seguintes valores limite, de acordo 

com a alínea c) do n.º 1 do art. 11º do RGR: 

- Lden ≤ 55 dB(A), e 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

 

Em zonas mistas têm que ser respeitados os seguintes valores limite, segundo a 

alínea a) do n.º 1 do art. 11º do RGR: 

- Lden ≤ 65 dB(A), e 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

 

Nos casos em que não existe classificação acústica municipal, a verificação do valor 

limite de exposição deve atender aos seguintes valores limite (n.º 3 do art. 11º do 

RGR): 

- Lden ≤ 63 dB(A), e 

- Ln ≤ 53 dB(A). 
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O estabelecimento hoteleiro a que se refere o projeto em análise corresponderá a 

uma atividade ruidosa permanente (alínea a) do art. 3º do RGR). A instalação e o 

exercício deste tipo de atividade em zonas mistas, na envolvente das zonas sensíveis 

ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao 

cumprimento dos valores limite fixados no art. 11º e ao cumprimento do critério de 

incomodidade, que se traduz na “diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou 

atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que 

não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período entardecer e 

3 dB(A) no período noturno” (art. 13º do RGR). 

 

As atividades ruidosas temporárias, que se traduzem nas obras de construção civil 

inerentes ao projeto, são proibidas na proximidade de (art. 14º do RGR): 

- Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20 e as 8 horas. 

- Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento. 

- Hospitais ou edifícios similares. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 
2K1KLL AeqAr ++=
 

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles fatores de correção serão, cada um, de 

3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

Ainda de acordo com o Anexo I do RGR, à diferença entre o ruído particular 

corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do 

art. 13º, deverá ser adicionada uma constante corretiva “D” em função da relação 

percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração 

total do período de referência (Quadro 4.16). 

 

Quadro 4.16 – Fator de correção em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência 

Diferencia

l 

permitido 

(D) dB(A) 

q ≤ 12,5% 4 

12,5% < q ≤ 25% 3 

25% < q ≤ 50% 2 

50% < q ≤ 75% 1 

q > 75% 0 
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4.9.4. Caracterização de base 

 

Na envolvente próxima da área de implantação do projeto o único uso sensível 

existente corresponde a uma habitação isolada. Esta habitação localiza-se a cerca 

de 150 m a sudeste da área de implantação do hotel, do lado oposto da EN102, 

estando portanto sobre a influência do ruído emitido pelo tráfego que circula nesta 

via. Esta habitação (41º 7’ 12,2’’ N; 7º 7’ 37,7’’ W) localiza-se a uma cota superior 

relativamente ao projeto, de acordo com o perfil de elevação apresentado na 

Figura 4.17. 
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Figura 4.17 – Perfil altimétrico entre a habitação isolada e o IP2. 

 

O Pocinho é o aglomerado populacional mais próximo, a cerca de 850 m a nor-

nordeste da área do projeto. 

 

A principal fonte de ruído na área de estudo está associada aos veículos que 

circulam na rede viária local, nomeadamente na EN102 e no IP2. 

 

O mapa de ruído do concelho de Vila Nova de Foz Côa, elaborado em 2007, não teve 

em consideração o atual traçado do IP2, que apenas entrou em funcionamento em 

2011, razão pela qual apenas se encontram identificadas como fontes de ruído 

existentes na envolvente do projeto a EN102 (identificada no mapa de ruído como 

IP2), a EM614 e a linha ferroviária (ver Figura 4.18). 

 

Da análise do Mapa de Ruído, verifica-se que, no período diurno, a área de estudo 

apresenta níveis sonoros maioritariamente inferiores a 55 dB(A), embora parte da 

área de implantação do projeto apresente níveis sonoros entre os 55 e os 60 dB(A). 

No período noturno, esta área apresenta níveis sonoros maioritariamente inferiores 

a 45 dB(A), exceto no extremo sul da área de implantação do projeto, que apresenta 

níveis sonoros entre os 45 e os 50 dB(A). A área de implantação do projeto estará 

assim globalmente sujeita a níveis sonoros compatíveis com áreas sensíveis. 
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Figura 4.18 – Mapa de ruído do concelho de Vila Nova. de Foz Côa relativo ao indicador de ruído 

diurno-entardecer-noturno (Lden) e ao indicador de ruído noturno (Ln). 
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Uma vez que o mapa de ruído concelhio analisa a influência da única fonte de ruído 

(tráfego rodoviário da EN102) da área de estudo, que o único recetor sensível 

existente corresponde a uma habitação isolada influenciada exclusivamente por esta 

fonte de ruído e que esta fonte se localiza entre o recetor e a área do projeto, 

considerou-se desnecessária a realização de medições de ruído adicionais. 

 

Note-se que com a entrada em funcionamento do IP2, com perfil de via rápida, 

parte do tráfego que circulava na EN102 foi desviado para o IP2 (menor distância, 

traçado menos sinuoso, etc.). Assim, a influência da EN102 nos níveis sonoros da 

envolvente serão atualmente inferiores aos registados no mapa de ruído. Ainda 

assim, aceitam-se como níveis sonoros representativos da área de estudo os níveis 

apresentados pelo mapa de ruído concelhio. 

 

O Município de Vila Nova de Foz Côa ainda não definiu o zonamento acústico desta 

área. 

 

 

4.10. Socioeconomia 

 

4.10.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização socioeconómica da zona de influência do projeto, foram 

considerados os seguintes aspetos: 

- População e estrutura etária. 

- Evolução e estrutura da população ativa. 

- Estrutura da atividade económica. 

 

O objetivo ambiental é manter, e se possível melhorar, as condições sociais e 

económicas na área de influência do projeto. 

 

4.10.2. Metodologia 

 

Tendo em conta a dimensão do projeto e a sua área de influência, considera-se 

como território de análise dos aspetos populacionais o concelho de Vila Nova de Foz 

Côa. No que respeita à atividade económica, considera-se que a área de estudo se 

estende ao agrupamento de concelhos do Douro (NUT III). Assim, foram recolhidos os 

dados estatísticos deste concelho e da sub-região do Douro recorrendo ao Instituto 

Nacional de Estatística e a outra bibliografia disponível. 

 

A informação foi tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento relevante 

para a caracterização do meio socioeconómico suscetível de sofrer alteração na 

sequência da implementação do projeto. Foi também tida em consideração a 

envolvente próxima da área de implantação do projeto. 
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4.10.3. Caracterização de base 

 

População e estrutura etária 

O concelho de Vila Nova de Foz Côa apresenta, segundo os Censos 2011, uma massa 

demográfica de 7.312 habitantes, o que representa apenas 3,5% da população da 

sub-região do Douro, onde se insere.  

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que na década de 90 o concelho 

apresentou uma taxa de crescimento negativa (-4,4%), com valores que contrastam 

com os registados na região Norte (6,0%) mas que estão em linha com os registados 

na sub-região do Douro (Quadro 4.17). 

 

Entre 2001 e 2011 (Quadro 4.17), constata-se um aumento substancial do ritmo de 

decréscimo populacional no concelho, que se traduziu numa diminuição de 13,9%. A 

sub-região do Douro mantém o ritmo de perda, enquanto a região Norte passa a 

apresentar uma estabilização do seu efetivo populacional (0,1%).  

Quadro 4.17 – Evolução da população residente. 

População residente 
 

1991 2001 2011 

Variação 

1991/2001 (%) 

Variação 

2001/2011 (%) 

Vila Nova de Foz Côa 8.885 8.494 7.312 - 4,4 -13,9 

Douro 238.695 221.853 205.902 -7,1 -7,2 

Região Norte 3.472.715 3.687.293 3.689.682 6,2 0,1 

Fonte: INE (2002); INE (2012). 

 

A freguesia de Vila Nova de Foz Côa, onde se localiza projeto, apresenta uma 

população de 3.197 habitantes, tendo tido uma quebra populacional de 3,1% na 

última década, muito abaixo dos valores concelhios. 

 

O concelho de Vila Nova de Foz Côa apresentou um índice de envelhecimento, em 

2011, de 399,5, que praticamente triplica o valor nacional (134,1), e uma taxa de 

dependência de idosos de 54,3%, quase o dobro do valor nacional. Trata-se de uma 

população envelhecida e com tendência para aumentar os estratos mais idosos, 

conforme se pode verificar pela análise do valor relativo dos diversos escalões 

etários e da sua evolução entre 2001 e 2011 (Quadro 4.18). 

 

Quadro 4.18 – Estrutura etária no concelho de Vila Nova de Foz Côa em 2001 e 2011. 

 0-14 anos (%) 15-24 (%) 25-44 (%) >65 anos (%) 

População em 2011 10,8 9,2 48,8 31,1 

Variação 2001-2011 -25,8 -34,3 -12,7 -1,6 

Fonte: INE (2002); INE (2012). 

 

Povoamento 

No que respeita à ocupação do território pela população residente, verifica-se que 

cerca de 40% da população residia, em 2011, na cidade sede de concelho. O 
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concelho apresenta um padrão de ocupação concentrado em aglomerados de 

pequena dimensão. As densidades populacionais no concelho e na freguesia onde se 

localiza o projeto são, respetivamente, de 18,5 hab/km2 e 52,0 hab/km2. 

 

Evolução e estrutura da população ativa 

A análise da evolução da taxa de atividade no concelho de Vila Nova de Foz Côa 

mostra que ocorreu um aumento na última década, em linha com a sub-região do 

Douro (Quadro 4.19). 

 

Quadro 4.19 – Taxa de atividade em 2001 e 2011.  

População ativa (hab) População residente (hab) Taxa de atividade (%) 
 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Vila Nova de Foz Côa 3.016 2.671 8.494 7.312 35,5 36,5 

Douro 87.505 85.174 221.853 205.902 39,4 41,4 

Fonte: INE (2002); INE (2012). 

 

Ao verificar a evolução comparada das taxas de atividade e de crescimento da 

população (Quadro 4.20), é notório que o aumento da taxa de atividade em Vila 

Nova de Foz Côa se fica a dever a uma regressão demográfica superior à redução do 

envolvimento da população na atividade económica, tal como na sub-região do 

Douro.  

 

Quadro 4.20 - Variação da população ativa e da população residente. 

 Variação da população ativa 

(2001-2011) 

Variação da população residente 

(2001-2011) 

Vila Nova de Foz Côa -11,4 -13,9 

Douro -2,7 -7,2 

Fonte: INE (2002); INE (2012). 

 

No concelho de Vila Nova de Foz Côa e na sub-região do Douro o setor terciário é o 

que apresenta a maior fatia de população residente ativa empregada, embora o 

setor primário tenha ainda uma importância muito relevante (Quadro 4.21).  

 

Quadro 4.21 - Distribuição por setor da população residente ativa empregada. 

 Primário Secundário Terciário 

Vila Nova de Foz Côa 14,2 19,7 66,1 

Douro 24,1 17,9 58,0 

Fonte: INE (2002); INE (2012). 

 

A população ativa empregada em Vila Nova de Foz Côa, em 2011, era de 2.440 

habitantes, o que significa que a taxa de desemprego concelhia rondava os 8,6%, 

situando-se abaixo dos valores registados para a sub-região do Douro (12,0%) e para 

Portugal Continental (13,2%). 
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O mercado de emprego local caracteriza-se pelos baixos níveis de qualificação dos 

recursos humanos, dificultando a sua empregabilidade e a adaptabilidade às 

mutações dos sistemas tecnológicos e dos novos modelos organizacionais. Acrescem 

ainda reconhecidas consequências na produtividade e competitividade das 

economias locais. 

 

Estrutura da atividade económica 

O concelho em análise e a sub-região do Douro apresentam, globalmente, uma 

estrutura económica pouco diferenciada e com baixo peso específico dos diversos 

setores de atividade. A análise do número de empresas, segundo a CAE-REV3, em 

2010, permite constatar uma maior concentração de empresas no setor do comércio 

e da agricultura. Apresentam ainda relevância os setores da construção e do 

alojamento e restauração (Quadro 1 no Anexo VII).  

 

A análise do emprego é mais reveladora da importância dos setores na atividade 

económica (Quadro 2 no Anexo VII). Assim, de acordo com os dados do pessoal ao 

serviço nas empresas, verifica-se que os setores mais importantes são sensivelmente 

os mesmos referidos atrás, embora ocorra um reforço da indústria transformadora, 

em Vila Nova de Foz Côa, e do setor da saúde e proteção social, na sub-região do 

Douro.  

 

A análise do volume de vendas e do Valor Acrescentado Bruto (Quadros 3 e 4 no 

Anexo VII) indicam que os setores mais empregadores são os que gerem maiores 

rendimentos e também maior valor. 

 

Atividades na envolvente 

Na envolvente direta do projeto, ocorrem atividades agrícolas relacionadas com 

cultura da vinha e olival. 

 

 

4.11. Ordenamento do território e uso do solo 

 

4.11.1 Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

Na caracterização territorial da zona de influência do projeto, foram considerados 

os seguintes aspetos: 

- Uso atual do solo. 

- Uso programado pelo Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor. 

- Condicionantes e restrições legais. 

 

O objetivo ambiental é compatibilizar os usos do solo decorrentes do projeto com 

os usos atuais e programados. 
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4.11.2. Metodologia 

 

Tendo em conta que os efeitos sobre o uso do solo se manifestam de forma muito 

localizada, considera-se como área de estudo o local de implantação do projeto e a 

sua envolvente imediata. Assim, foi recolhida a informação cartográfica disponível, 

designadamente os ortofotomapas e as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes 

do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa.  

 

Esta cartografia foi analisada tendo em vista a identificação e caracterização dos 

principais atributos territoriais da área de estudo, recorrendo à utilização de um 

SIG. Foi ainda efetuado um reconhecimento de campo para confirmar a informação 

cartográfica. 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

Uso atual do solo 

A área do projeto insere-se numa zona predominantemente agrícola, dedicada ao 

cultivo da vinha e da oliveira. Ocorrem ainda alguns matos rasteiros nas zonas não 

cultivadas. 

 

Uso programado no PDM de Vila Nova de Foz Côa 

Na área onde se insere o projeto encontra-se em vigor o Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Vila Nova de Foz Côa, publicado pela RCM nº 2/95, de 13 de janeiro.  

 

De acordo com a Planta de Ordenamento, o projeto encontra-se em “Área Rural”. 

Ao abrigo do disposto no Artigo 33º do Regulamento do PDM, nesta classe de espaços 

as construções regem-se pelas seguintes disposições: 

 

 
 

O PDM encontra-se em revisão, estando ainda na fase de apreciação dos elementos 

de caracterização. 
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Condicionantes e restrições legais 

A área do projeto não se encontra abrangida por condicionantes ao uso do solo 

impostas pelos regimes da Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) ou Domínio Hídrico. Embora a área da propriedade esteja 

parcialmente abrangida pela servidão à EN102, a área de implantação do projeto 

não apresenta sobreposição com esta condicionante. No entanto é atravessada por 

uma linha elétrica de média tensão (ver Carta 3 no Anexo II). 

 

O local de implantação é ainda abrangido pela Zona Especial de Proteção ao Alto 

Douro Vinhateiro, classificada como Património da Humanidade, estabelecida pelo 

Aviso nº 15170/2010, de 30 de julho (ver Figura 2.1) e insere-se no Parque 

Arqueológico do Vale do Côa (ver Figura 2.2). Atendendo a que as intervenções a 

executar nesta área devem obter parecer prévio da entidade da tutela, foi 

solicitado e obtido o parecer favorável condicionado da Direção Regional da Cultura 

do Norte (ver Anexo III). 

 

 

4.12. Património arqueológico 

 

4.12.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais 

 

A tipologia da intervenção, condicionada por necessidade de limpeza e desmatação, 

e movimentação de terras, direcionam o estudo para a análise de diversas 

componentes, nas quais se inclui a presente abordagem, ao nível da arqueologia e 

património histórico. 

 

A caracterização da arqueologia e património histórico foi efetuada tendo em vista a 

identificação de elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objetivo ambiental é salvaguardar eventuais elementos patrimoniais. 

 

4.12.2. Metodologia 

 

Como trabalho inicial foi realizada uma pesquisa de dados nos sites do DGPC14 e no 

SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico15. Foram ainda 

consultadas as peças desenhadas do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz 

Côa.  

 

Dado o raio de intervenção ser pouco extenso, foi realizada uma prospeção no 

espaço a afetar pelos trabalhos de construção do hotel, restringiu-se por isso a Área 

de Estudo (AE) ao espaço onde vai ser implantado o Hotel Senhora da Veiga. 

                                                 
14 www.igespar.pt 
15 www.monumentos.pt 
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O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do 

Património Cultural (Lei n.º 17/01, de 8 de setembro) onde se encontra consagrado 

o “Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e 

a sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Acha-se 

ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei 

n.º 270/99, de 15 de julho), onde é explicito que estes detêm um caráter 

preventivo, devendo ser realizados “no âmbito de trabalhos de minimização de 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano 

ou subaquáticos” (artigo 3º do Anexo I do referido Decreto–Lei, categoria C). 

 

Relativamente ao trabalho de campo foi realizada uma prospeção sistemática nas 

áreas a intervir, acima referidas. Este procedimento consiste na observação direta 

do terreno, tendo sido percorrido de forma sistemática, seguindo o método field 

walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal C.M.P (escala 1:25 000), 

folha n.º 130. 

 

4.12.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento 

A presença humana no concelho de Vila Nova de Foz Côa acontece desde tempos 

muito remotos, tal como se pode corroborar pela descoberta do complexo da arte 

rupestre do vale do Côa. Os núcleos que integram este complexo apresentam 

gravuras datadas, na sua maioria, do Paleolítico superior (mais de 10.000 antes do 

presente), mas o vale guardou também exemplos de pinturas e gravuras do Neolítico 

e Calcolítico, gravuras da Idade do Ferro e dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, altura 

em que os moleiros, os últimos gravadores do Côa, abandonaram o fundo do vale.  

 

De forma a preservar os núcleos de arte rupestre e os sítios arqueológicos coevos, o 

PAVC (Parque Arqueológico do Vale do Côa, criado em 1996) gere um território de 

200 km2 em torno dos últimos quilómetros do vale do rio Côa e junto à sua 

confluência com o Douro. Este território integra parcelas dos concelhos de Figueira 

de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa. 

 

A arte do Côa foi classificada como Monumento Nacional em 1997 e Património da 

Humanidade em 1998 pela UNESCO16. 

 

Neste concelho são ainda frequentes os achados que revelam ocupação humana 

durante o Calcolítico e a Idade do Bronze, como se pode testemunhar no Sítio de 

Castanheiro do Vento (Horta do Douro), no sítio de Prazo (Freixo de Numão). 

Recolhas feitas em abrigos localizados em Freixo de Numão (Vale Ferreiro, Pianova e 

                                                 
16 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/mundial/portugal/117 
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Prazo II) comprovam a importância dos “abrigos naturais na rocha” no estudo da 

passagem do 4º para o 3º milénio a.C. (Coixão, 2000). 

 

Os sítios associados ao povoamento da Idade do Ferro, que foram identificados pelo 

autor da Carta Arqueológica de Vila Nova de Foz Côa, como locais com os topónimos 

“Castelo”, “Castelos”, “Castelos Velho” são referenciados por este em Freixo de 

Numão, Almendra, Sebadelhe, Mós de Douro, entre outros. O mesmo autor, refere 

ainda a existência de gravuras filiformes da Idade do Ferro, observadas nas margens 

dos rios Douro e Côa (Vermelhosa e Rocha I da Vermelhosa) (Coixão, 2000). 

 

O concelho de Vila Nova de Foz Côa também foi romanizado, possuindo vestígios de: 

Civitas (casos prováveis de Freixo de Numão e Numão); Vicus (Mós, Cedovim, 

Muxagata, Azinhate, Olival dos Telhais em Almendra, Vendas de Sebadelhe; “villae 

rusticae” e “casais”. São inúmeros, deste período cronológico, os “lagares e 

lagaretas” para vinho, nas zonas de Freixo de Numão, Numão e Arcozelo. Foram 

ainda inventariados diversos achados como epígrafes romanas, moedas e pesos de 

tear (Coixão, 2000). 

 

Tal como noutros concelhos de Portugal, muitos foram os povoados romanos com 

posterior ocupação medieval neste concelho, como Prazo, Vale de Mós, Azinhate, 

Tapada da Eira, Santa Maria de Erva Moira, Quinta da Barca, Froia e Reguengo/ 

Corte da Veiga (Coixão, 2000). 

 

Desde os primórdios da nacionalidade que Vila Nova de Foz Côa foi reguenga. 

Recebeu o primeiro foral do monarca D. Dinis, que lho outorgou em 21 de maio de 

1299. Nessa época, Foz Côa compreendia como seus limites, além de Vila Nova, o 

lugar da Veiga de Santa Maria com o seu termo, o Azinhate, Aldeia Nova que por sua 

vez chegava ao termo de Vale de Boi e daí o termo ía a direção à Portela de Anovia, 

Muxagata, seguindo para o Côa até ao Douro (Coixão e Trabulo, 1999).  

 

O mesmo monarca atribui novo foral a Vila Nova de Foz Côa a 24 de julho de 1314.  

 

O monarca D. Fernando fez diversas doações de terras de Foz Côa, a primeira em 

1371, a favor de Fernando Afonso de Zamora, e em 1373 a favor de Rui Vasques 

Fernandes. Em 15 de julho de 1377, D. Fernando concede à Torre de Moncorvo a 

adua (obrigação de servir na construção de defesas) de Vila Nova de Foz Côa.  

 

Em 1385, o Mestre de Avis, estando no cerco de Torres Vedras, deu por termo e 

jurisdição à vila de Moncorvo a aldeia de Vila Nova de Foz Côa. Ato que veio a ser 

confirmado mais tarde, aquando da subida ao trono, tornando-se o monarca 

D. João I.  
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D. João I usou Vila Nova de Foz Côa como terra reguenga que era, para uma forma 

política de captação de simpatias e apoios para a sua causa. Para além da sua 

anexação a Moncorvo, o monarca pagou outros apoios com rendimentos recolhidos 

em Foz Côa.  

Após a crise nacional dos fins do séc. XIV, Vila Nova de Foz Côa assume o seu lugar 

de concelho, recebendo a confirmação dos seus privilégios por D. Duarte e por 

D. Afonso V (Coixão e Trabulo, 1999, p.418). 

 

Teve foral novo com o monarca D. Manuel I, em 1514.  

 

A administração civil de Vila Nova de Foz Côa era exercida por um ouvidor, 2 juízes 

ordinários, 2 vereadores, 2 tabeliães, 2 almotacés, escrivães, alcaide, meirinho da 

ouvidoria, capitão e sargentos-mores com duas companhias de ordenanças e uma de 

auxiliares sujeitas à praça de Almeida. 

 

Em 1708 eram senhores da Vila os Condes de Portimão. Os marqueses de Abrantes 

possuíam também um morgado em Vila Nova de Foz Côa.  

 

Este concelho viu nascer alguns vultos de importância política a nível nacional, 

como o vintista José Joaquim Ferreira de Moura, o miguelista Joaquim José de 

Campos, 1º Barão de Vila Nova de Foz Côa, e o cabralista António Joaquim Marçal. 

 

Beneficiando com o desaparecimento de outros concelhos da região, o concelho de 

Vila Nova de Foz Côa, em 1872 ganhou os contornos que ainda hoje o caracterizam 

(Coixão e Trabulo, 1999). 

 

Em 12 de julho de 1997, Foz Côa foi elevada à categoria de cidade. 

 

Na freguesia de Vila Nova de Foz Côa, são merecedores de destaque os seguintes 

elementos patrimoniais, ainda que nenhum deles se encontre na área de estudo: 

 

Freguesia de Vila Nova de Foz Côa 

- Igreja Matriz de Vila Nova de Foz Côa - Monumento Nacional por decreto de 16-

06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910 (Séc. XVI- XVIII); 

- Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa/ Antigo Tribunal e Cadeia (Séc. XVI/ 

XVII); 

- Capela de Nossa Senhora da Conceição (Idade Média); 

- Capela de Nossa Senhora da Veiga (Séc. XVII); 

- Capela de Nossa Senhora do Amparo (Séc. XV/ XX); 

- Capela de Santa Bárbara (Séc. XVIII); 

- Capela de Santa Luzia (Séc. XIII/XIX); 

- Capela de Santa Quitéria/ Antiga Sinagoga (Séc. XVII/ XX); 

- Capela de Santo António (Séc. XVIII); 
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- Capela de S. Pedro (Séc. XVI/ XX); 

- Capela de S. Sebastião (Séc. XVI/XX); 

- Capela do Sr. Dos Aflitos (Séc. XIX); 

- Casa dos Andrades (Séc. XX); 

- Casa Vermelha (Séc. XX) Monumento Municipal, 21 de abril de 2013; 

- Cruzeiro das Cortes da Veiga (Séc. XIX); 

- Cruzeiro do Terreiro de Santo António (Séc. XIX); 

- Edifício Escolar do Conde de Ferreira (Séc. XIX); 

- Edifício da rua da Moreira/ Antigo Sanatório (Séc. XIX); 

- Escola Primária de Vila Nova de Foz Côa (Séc. XX); 

- Estação de Caminho de Ferro do Côa (Séc. XX); 

- Estação Ferroviária do Pocinho (Séc. XX); 

- Fonte da Lameira (Séc. XVII/ XX); 

- Fonte do Cimo da Costa (Séc. XVI); 

- Fonte do Depósito (Séc. XIX); 

- Fonte do Fundo da Costa (Séc. XX); 

- Fonte Nova (Séc. XIX); 

- Hospital de Vila Nova de Foz Côa (Séc. XVIII); 

- Pelourinho de Foz Côa - Monumento Nacional por Decreto de 16.06. 1910, DG, 

n.º 136 de 23 de junho de 1910 (Séc. XVI); 

- Quinta de Vale Meão (Séc. XIX); 

- Torre do Relógio de Vila Nova de Foz Côa - Moumento Municipal (Séc. XV/ XIX). 

 

Sítios Arqueológicos no vale do rio Côa classificados 

- Núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno e Rego de Vide - Monumento 

Nacional por Dec. n.º 32/97 – DR, 1ª Série - B, n.º 150, de 2 de julho de 1997 

(Paleolítico/ Moderno/ Contemporâneo); 

- Núcleo Rupestre da Vermelhosa - Monumento Nacional por Dec. n.º 6/2013, DR, 

1ª Série, n.º 86, de 6 de maio de 2013 (Pré-História e Proto-História); 

- Núcleo de Arte Rupestre de Moinhos - Imóvel de Interesse Público (Pré-História/ 

Proto-História); 

- Núcleo de Arte Rupestre do Vale de Moinhos - Monumento Nacional por Dec. 

n.º 32/97, DR, 1ª Série-B, n.º 150, de julho de 1997 (Paleolítico); 

- Núcleo de Arte Rupestre do Vale do Vidoeiro - Imóvel de Interesse Público 

(Calcolítico); 

- Núcleo de Arte Rupestre do Alto da Bulha- Monumento Nacional por Dec. 

n.º 6/2013, DR., 1ª Série, n.º 86 de 6 de maio de 2013 (Paleolítico Superior); 

- Núcleo de Arte Rupestre do Vale da Casa – Imóvel de Interesse Público 

(Calcolítico); 

- Núcleo de Arte Rupestre de Vale da Figueira – Teixugo - Monumento Nacional por 

Dec. n.º 32/97, DR, 1ª Série - B, n.º 150, de 2 de julho de 1997 (Paleolítico); 
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- Núcleo de Arte Rupestre de Vale de Cabrões - Monumento Nacional por Dec. 

n.º 6/2013, DR, 1ª Série, n.º 86, de 6 de maio de 2013 (Pré-História e Proto-

História); 

- Núcleo de Arte Rupestre do Vale de José Esteves - Monumento Nacional por Dec. 

n.º 6/2013, DR, 1ª Série, n.º 86, de 6 de maio de 2013 (Proto-História); 

- Núcleo de Arte Rupestre de Vale do Forno - Monumento Nacional por Dec. 

n.º 6/2013, DR, 1ª Série, n.º 86, de 6 de maio de 2013. 

 

Caracterização do local de implantação 

O terreno afeto ao projeto caracteriza-se por ter um declive bastante irregular e 

acentuado nos sentidos oeste e este. O terreno é argiloso, possuindo acima da rocha 

base cerca de 20/30 cm de altura.  

 

O espaço a ser ocupado pelo edifício principal do hotel (ponto mais elevado do 

terreno) possui vegetação alta e algo densa, sendo a visibilidade do solo reduzida. 

 

Nas zonas mais a sul e este (junto à EN102), bem como a oeste do caminho de 

acesso ao terreno, encontra-se ocupado por olivais.  

 

Durante os trabalhos de campo observaram-se algumas construções rústicas em 

xisto, que provavelmente terão servido de apoio à agricultura. Observaram-se ainda, 

fragmentos de muros de contenção do terreno e um depósito de água. 

 

 

Fotografia 4.1 - Construção rústica (E-O). 
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Fotografia 4.2 - Outra construção rústica e profundidade da rocha base (S-N). 

 

 

Fotografia 4.3 - Muro de contenção de terras (E-O). 

 

 

Fotografia 4.4 - Depósito de água (O-E). 

 

Durante os trabalhos de prospeção do terreno não foram detetados vestígios 

arqueológicos nem patrimoniais. 
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4.13. Evolução previsível na ausência do projeto 

 

Na ausência do projeto é esperada a manutenção das características atuais da área, 

pelo que para a generalidade dos fatores é esperada a manutenção das 

características descritas. 
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5 Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos fatores analisados no Capítulo 4 (Situação de Referência) 

nas diversas fases do projeto consideradas, isto é, nas fases de construção e 

funcionamento.  

 

Metodologia para a identificação e avaliação de impactes 

A identificação e avaliação dos impactes originados pelo projeto em causa foi 

realizada em três fases distintas: identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

� Visita conjunta com os técnicos da equipa projetista à zona prevista de 

desenvolvimento do projeto, para atualizar o conhecimento do projeto e do 

local. 

� Discussão com a equipa projetista de aspetos relevantes do projeto. 

� Discussão com peritos em matérias específicas do projeto. 

� Utilização de matrizes para cruzar informação do projeto com fatores 

ambientais. 

� Consulta bibliográfica. 

� Consulta de EIA de projetos semelhantes. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos fatores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes desses 

fatores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas ações suscetíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 
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� Natureza:    Positivo ou negativo. 

� Ordem:   Direto, indireto ou cumulativo. 

� Magnitude:    Elevada, moderada ou reduzida. 

� Probabilidade:  Certo, provável ou improvável. 

� Duração:   Permanente ou temporário. 

� Reversibilidade:  Reversível ou irreversível. 

� Escala:    Local, regional ou nacional 

 

III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância foi efetuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

� Negligenciável. 

� Baixa. 

� Média. 

� Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objetivos ambientais definidos para cada um dos fatores na situação de 

referência. 

 

Para além disso, tendo como base os critérios de significância referidos no 

documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European Commission, 

2000), foram respondidas as seguintes questões tendo em vista a determinação do 

grau de significância de cada um dos impactes: 

� As condições ambientais gerais sofrerão grandes alterações? 

� A escala é desproporcionada face às condições existentes? 

� Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

� Os efeitos cobrem uma área muito extensa? 

� Afeta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

� Afeta muitos tipos de recetores diferentes? 

� Afeta recursos raros ou valiosos? 

� Proporciona a ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

� Os efeitos residuais (não mitigados) são suscetíveis de inviabilizar o projeto? 

� A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

� O efeito será de longo prazo ou permanente? 

� O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

� O impacte é irreversível? 

� O efeito será difícil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 
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5.1. Geomorfologia e geologia 

 

5.1.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

Na fase de construção, os principais impactes na geologia e na geomorfologia 

resultam essencialmente das atividades de escavação e depósito de terras, inerentes 

à construção do edifício, áreas de estacionamento e de circulação, e da 

beneficiação do acesso existente. 

 

A remoção do coberto vegetal, a movimentação de terras e o desmonte (ações de 

escavação e aterro) vão provocar a alteração do relevo existente e criar formas de 

relevo artificiais, podendo dar origem a fenómenos erosivos, ao aumento do risco de 

deslizamento e a instabilidade de taludes. A probabilidade de ocorrência destes 

fenómenos é acrescida caso ocorram períodos de precipitação intensa durante a 

execução destas ações. Deste modo, a construção do hotel e a beneficiação do 

acesso modificará localmente a morfologia.  

 

Nesta fase do projeto não se tem conhecimento do volume de terras a movimentar. 

No entanto, a encosta onde se insere o projeto apresenta uma inclinação acentuada, 

pelo que o projetista propôs uma construção alinhada com as curvas de nível. Este 

aspeto permitirá minorar os movimentos de terra/ desmonte e, consequentemente, 

as alterações morfológicas associadas. 

 

Na área de implantação do projeto e na sua envolvente mais próxima ocorrerá 

também a compactação dos solos e a consequente modificação das condições de 

drenagem natural. Espera-se assim a ocorrência de fenómenos de erosão hídrica, 

ainda que de forma localizada, devido ao aumento do escoamento superficial.  

 

Em relação aos recursos geológicos, a movimentação de terras provocará a 

destruição da camada do solo e das formações geológicas superficiais. A área de 

implantação do projeto localiza-se numa zona de encosta, com relevo acentuado a 

muito acentuado, e um substrato constituído por xistos, que não são considerados 

recurso geológico.  

 

Salienta-se que o projeto insere-se numa zona referenciada como tendo atividade 

sísmica moderada a elevada. 
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As movimentações de terras para a construção do edifício e das restantes obras 

inerentes à instalação do hotel irão traduzir-se num impacte negativo, direto, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Trata-se de um 

impacte com uma média significância devido à alteração morfológica do terreno e à 

remoção da camada superficial do substrato geológico, não se prevendo a afetação 

de valores geomorfológicos e geológicos. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

Na fase de funcionamento manter-se-á o impacte resultante da artificialização das 

formas do relevo. A área afeta ao projeto será de 0,6 ha, o que se pode considerar 

como sendo reduzida, pelo que se considera o impacte negligenciável.  

 

5.1.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o projeto não cumpre os objetivos ambientais na fase de 

construção, devido à alteração morfológica do terreno. Os impactes identificados 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

Negativo de média significância  

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto Negligenciável 

 

5.1.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- Elaboração de um estudo geológico e geotécnico de pormenor nas áreas de 

construção do hotel, com um programa de prospeção adequado e que permita 

identificar as principais condicionantes geomorfológicas, geológicas e 

tectónicas. 

- Como o projeto se insere numa zona referenciada como tendo atividade 

sísmica, as técnicas construtivas deverão ser adequadas a áreas com risco 

sísmico. 

- A modelação final e os arranjos paisagísticos a apresentar no Plano de 

Integração Paisagística (PIP) deverão garantir a estabilização da área, de 

preferência utilizando técnicas de engenharia natural. 
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Fase de construção 

- As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às 

zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

- Executar os trabalhos que envolvam a movimentação de terras nos períodos de 

menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposição dos solos e a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte de partículas sólidas.  

- Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade, durante a execução dos 

movimentos de terra, devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar 

a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.  

- Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 

transportar para fora da área de intervenção).  

- Se forem necessárias terras de empréstimo, estas não devem ser provenientes 

de áreas condicionadas ou de áreas sensíveis. 

- Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção das zonas 

de depósito deve excluir áreas condicionadas e áreas sensíveis. 

- Os taludes finais deverão adotar inclinações que garantam a sua estabilidade e 

facilitem o recobrimento vegetal. 

- No final da obra, os terrenos deverão ser alvo de escarificação, por forma a 

assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das condições naturais de 

infiltração. 

 

 

5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

Os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos estão relacionados com a 

remoção da vegetação e com a destruição da camada superficial do solo e das 

estruturas rochosas aflorantes, fomentadoras da infiltração da água no subsolo. 

Acresce ainda o efeito decorrente da instalação do estaleiro e das ações de obra que 

provocam a compactação e impermeabilização do solo. 

 

A compactação tem como consequência a diminuição da taxa de infiltração de água 

no solo, favorecendo e aumentando a velocidade do escoamento superficial. Assim, 

poder-se-á verificar uma diminuição da capacidade de recarga dos aquíferos 

superficiais. O tipo de substrato presente na área do projeto (rochas 
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metassedimentares) origina aquíferos em rochas fissuradas, que seguem as formas 

do relevo, sendo em geral de pequena dimensão e de baixa produtividade.  

 

Associado à fase de construção, está prevista a realização de uma escavação para a 

implantação do edifício e áreas de circulação, que ocupará uma área de 0,6 ha. A 

alteração do relevo associada à escavação provoca a afetação local do fluxo de água 

ao subsolo. Dado que não existem dados sobre a profundidade da água, não se pode 

confirmar se será afetado diretamente o nível aquífero ou se apenas ocorrerá o seu 

rebaixamento local. 

 

O impacte da fase de construção do hotel sobre os níveis aquíferos superficiais será 

negativo, indireto, de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e 

local. Não se prevê a afetação significativa do recurso devido ao rebaixamento do 

aquífero, nem a afetação dos usos associados, pelo que se considera o impacte de 

baixa significância. 

 

• Instalação e utilização do estaleiro 

O funcionamento do estaleiro, as atividades de construção podem interferir com a 

qualidade da água, decorrente de eventuais contaminações acidentais. Nestes casos 

são originadas alterações na hidroquímica aquífera, devido a eventuais 

contaminações da água recarregante, provenientes dos lixiviados e efluentes com 

origem no estaleiro, aterros e materiais de construção ou de derrames acidentais de 

óleos, lubrificantes e produtos betuminosos.  

 

Considera-se que o impacte decorrente das atividades de construção na qualidade 

dos recursos hídricos subterrâneos será negativo, direto, de magnitude variável, 

incerto, permanente, irreversível e de escala local. Dada a previsível compactação 

do substrato, na área afeta diretamente à construção, provocada pela 

movimentação de máquinas e equipamentos, diminuindo a capacidade de 

infiltração,  considera-se o impacte de baixa significância.  

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela presença do hotel 

decorrem da impermeabilização de 0,6 ha (70,8% da área do projeto e acesso a 

beneficiar). Trata-se de uma alteração no sistema de drenagem superficial que se 

traduz no aumento da velocidade de escoamento, reduzindo a infiltração da 

precipitação no terreno. A impermeabilização do substrato pode ainda provocar a 

alteração na hidrodinâmica interna (linhas de fluxo e gradiente hidráulico) do 

sistema aquífero, devido a alterações no padrão de circulação das águas 

subterrâneas. 
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A impermeabilização do terreno não deverá, no entanto, implicar a alteração 

significativa na recarga dos aquíferos, dada a reduzida área do projeto. A redução 

da área de recarga poderia refletir-se, nesta fase, na diminuição da produtividade 

das captações de água localizadas na envolvente devido ao rebaixamento do nível 

piezométrico. Uma vez que a captação mais próxima da área do projeto (furo n.º 3 

na Figura 4.3) localiza-se a cerca de 500 m, tem uma profundidade entre 100 a 

140 m, pode-se considerar que os furos e captações não serão afetados pela 

impermeabilização associada ao projeto em estudo, pelo que se considera o impacte 

nulo. 

 

• Utilização e ocupação turística 

Estima-se um volume de águas residuais domésticas de 2.120,8 m3/ano, que serão 

tratadas numa ETAR compacta a instalar na área do projeto. O efluente tratado terá 

como destino o solo, não existindo nesta fase do projeto indicação sobre o local de 

implantação da mesma nem dos parâmetros da descarga. 

 

Dadas as características dos aquíferos presentes, poderá ocorrer contaminação das 

águas subterrâneas, caso a descarga ocorra num local cujas fissuras conduzam o 

efluente diretamente para os aquíferos subterrâneos.  

 

Assim, o impacte sobre a qualidade dos recursos hídricos será negativo, indireto, de 

magnitude moderada, provável, permanente, reversível e local. Dada a ausência de 

dados nesta fase, considera-se a significância indeterminada. 

 

Está previsto que o abastecimento de água seja assegurado por um ou dois furos a 

realizar na área do projeto ou no terreno onde este se encontra inserido. O aumento 

da exploração da água subterrânea poderá contribuir para o rebaixamento do nível 

freático local. Espera-se um impacte negativo nos recursos hídricos subterrâneos, 

indireto, de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e local. Trata-se 

de um impacte de baixa significância, uma vez que não se prevê a afetação do 

recurso, nem dos usos associados.  

 

5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Na fase de construção considera-se que é cumprido o objetivo ambiental. Na fase de 

funcionamento, a ausência de dados relativamente às características da descarga do 

efluente doméstico tratado não permite determinar a significância do impacte. 

Assim, considerou-se que os impactes identificados para os recursos hídricos 

subterrâneos apresentam a seguinte significância: 
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Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto  Nulo 

- Utilização e ocupação turística Negativo de significância indeterminada 

 

5.2.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- A descarga do efluente tratado deverá ser realizada por forma a evitar a 

afetação da qualidade dos recursos hídricos. 

- No PIP deve ser privilegiada a utilização de espécies adaptadas às condições 

edafo-climáticas do local, que sejam pouco exigentes em rega. 

 

Fase de construção 

- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes 

do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.  

- No estaleiro, a zona de armazenamento de substâncias poluentes deve ser 

drenada para uma bacia de retenção impermeabilizada, de forma a evitar que 

os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem o solo e as águas.  

 

Fase de funcionamento 

- Deverá ser instalado um medidor de caudal nas captações de água. 

- Deverá ser implementado um plano de monitorização da qualidade da água 

captada. 

 

 

5.3. Recursos hídricos superficiais 

 

5.3.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Transporte de pessoas e materiais 

As operações de remoção da vegetação, movimentação de terras e circulação de 

maquinaria pesada, provocam alterações na drenagem natural decorrente da 

compactação e impermeabilização do solo, com a consequente alteração local do 
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sistema de escoamento superficial e do balanço infiltração/ escoamento, em favor 

do último. 

 

Na área de implantação do projeto não ocorrem linhas de água. A linha de água mais 

próxima localiza-se a este, atravessando a propriedade do proponente em direção à 

ribeira do Vale da Vila. Trata-se de uma linha de água efémera, que atravessa uma 

área de olival, não sendo possível no terreno identificar o leito ou as suas margens. 

 

Dada a proximidade da área de implantação do projeto ao traçado da linha de água 

efémera, as atividades de movimentação de terras poderão afetar o escoamento. 

Espera-se assim um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, 

temporário e local. Considera-se o impacte de baixa significância, dado o caráter 

efémero da drenagem e por se tratar de uma afetação temporária, que se deve 

restringir à fase de movimentação de terras. 

 

• Instalação e utilização do estaleiro 

Como resultado do funcionamento do estaleiro são produzidas águas residuais 

domésticas provenientes das instalações sanitárias. Nesta fase do projeto não é 

possível estimar o seu volume, uma vez que não existe um plano de estaleiro. No 

entanto, estas águas deverão ser conduzidas a uma fossa sética a implantar na área 

de estaleiro. O impacte deverá ser negativo, direto, de magnitude reduzida, 

temporário, reversível e local. Considera-se que o impacte deverá ser de baixa 

significância, dada a reduzida dimensão da obra e a sua curta duração. 

 

• Construção do edifício e infraestruturas 

No decorrer das atividades de construção poderão ocorrer derrames acidentais de 

óleos ou outros combustíveis lubrificantes associados às operações de manutenção e 

abastecimento da maquinaria afeta à construção. Tal ação poderá originar a 

contaminação dos recursos hídricos, tendo contudo uma probabilidade de ocorrência 

muito reduzida, caso sejam adotadas as devidas medidas de minimização propostas.  

 

A incorreta gestão de resíduos, nomeadamente as condições de armazenagem, 

poderá igualmente acarretar uma potencial contaminação do solo e águas 

superficiais a nível local, pelo que deverão ser implementadas as medidas de 

minimização propostas.  

 

O impacte decorrente das atividades de construção será negativo, direto, de 

magnitude reduzida, improvável, reversível e local. Face à reduzida probabilidade 

de ocorrência e à implementação das medidas de minimização propostas considera-

se o impacte de baixa significância.  
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Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

A área do projeto não é atravessada por linhas de água, pelo que não são esperados 

impactes diretos sobre a drenagem natural, devido à presença do edifício e da 

restante área construída. Não se prevê que a impermeabilização do solo, numa área 

de 0,6 ha (70,8% da área do projeto e acesso a beneficiar) provoque alterações na 

rede de drenagem natural, pelo que se considera o impacte negligenciável. 

 

• Utilização e ocupação turística 

Estima-se um volume de águas residuais domésticas de 2.120,8 m3/ano, que serão 

tratadas numa ETAR compacta a instalar na área do projeto. O efluente tratado terá 

como destino o solo, não existindo nesta fase do projeto indicação sobre o local de 

implantação da referida ETAR, nem dos parâmetros da descarga. 

 

O impacte sobre a qualidade dos recursos hídricos superficiais será negativo, 

indireto, de magnitude moderada, provável, permanente, reversível e local. Dada a 

ausência de dados nesta fase, considera-se a significância indeterminada. 

 

5.3.2. Síntese do impacte 

 

Para a fase de construção prevê-se que os objetivos ambientais definidos sejam 

cumpridos. Na fase de funcionamento, a ausência de uma rede pública de recolha e 

tratamento das águas residuais implica a necessidade de instalação de uma ETAR 

compacta no local de implantação do projeto. Dada a fase em que se encontra o 

projeto não existe informação suficiente para determinar a significância do impacte. 

 

Considerou-se que os impactes identificados para os recursos hídricos superficiais 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

 

Fase de funcionamento:  

Negligenciável - Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística Negativo de significância indeterminada 

 

5.3.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- A ETAR compacta deve garantir o tratamento das águas residuais, por forma a 

não afetar a qualidade dos recursos hídricos. 
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Fase de construção 

- A movimentação de terras deverá ser calendarizada de modo a ocorrer no 

período seco, evitando o arraste de partículas pelas escorrências. 

- A exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras 

deverão ser reduzidas durante os períodos de maior pluviosidade, para 

minimizar a erosão de origem hídrica. 

- Após as atividade de movimentação de terras, deverão ser repostas as 

condições de drenagem natural na linha de água efémera localizada 

imediatamente a este do local de implantação do hotel. 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados na obra devem ser 

armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a 

destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

- O empreiteiro deverá requerer uma licença junto da APA/ARH-Norte com vista 

ao licenciamento da fossa sética a instalar no estaleiro. 

 

Fase de funcionamento 

- Deverá ser implementado um plano de monitorização dos efluentes tratados na 

ETAR compacta. 

 

 

5.4. Solo e uso do solo 

 

5.4.1. Metodologia de avaliação dos impactes no solo 

 

Para a avaliação dos impactes do projeto no solo foi verificado se são postas em 

causa as características físico-químicas, consideradas significativas na determinação 

da sua vulnerabilidade. A ocorrência de diminuição ou perda da capacidade de uso e 

da sua aptidão foram igualmente avaliados. 

 

5.4.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte  

A limpeza e decapagem do terreno têm como consequência a mobilização do solo e 

a sua exposição aos fenómenos erosivos. Poderá ainda ocorrer o seu arrastamento, 

deslizamento, compactação e degradação física, devido à movimentação de 

máquinas e de veículos, e alteração do perfil. O efeito negativo produzido é mais 

significativo quando se aliam fenómenos atmosféricos (precipitação e vento 

intensos) com a circulação de maquinaria que, para além de promoverem o 

destacamento das partículas constituintes da camada superficial do solo, facilitam 

igualmente o seu arrastamento. 
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Estas ações irão afetar diretamente uma área de olival e de matos, com cerca de 

0,6 ha.  

 

Na área do projeto, o solo presente é pouco evoluído e sem aptidão agrícola e 

aptidão florestal marginal. Deste modo, a degradação do solo decorrente das ações 

de construção será pouco significativa.  

 

Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, irreversível e local. A significância do impacte é considerada baixa, 

dado que a área de afetação do solo é considerada reduzida. Além disso, o solo da 

área em estudo apresenta uma capacidade de uso baixa. 

 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

Durante a fase de construção pode ocorrer a poluição do solo, tendo em conta as 

atividades desenvolvidas no estaleiro, e associadas à construção e circulação de 

veículos e maquinaria. Existe também o risco de ocorrência de derrame acidental de 

substâncias derivadas de hidrocarbonetos (combustíveis, óleos e outras substâncias 

químicas), associado quer a operações de armazenamento temporário destas 

substâncias, quer a operações de abastecimento e manutenção de máquinas e 

veículos, ou ainda a derrame direto das máquinas e veículos, originando a 

contaminação do solo. Desde que adotadas as devidas medidas preventivas, a 

probabilidade de ocorrência destes fenómenos é muito reduzida. 

 

A construção do hotel determinará a ocupação irreversível dos solos, impedindo a 

sua recuperação, e consequentemente a regeneração do coberto vegetal dessa área.  

 

Considera-se no entanto o impacte negligenciável, uma vez que o solo na área afeta 

à obra será em grande parte removido durante as ações anteriores de movimentação 

de terras (escavação), pelo que as perturbações associadas a estas ações terão uma 

incidência muito reduzida.  

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Manutenção dos espaços verdes 

A presença do hotel e das áreas de estacionamento e circulação irão traduzir-se na 

alteração do uso atual do solo e a sua indisponibilidade para outros fins. Terão ainda 

como consequência a impermeabilização de 0,6 ha (70,8% da área do projeto e 

acesso a beneficiar). A impermeabilização do solo originará a redução da infiltração 

das águas pluviais e o aumento e alteração do percurso do escoamento superficial, 

podendo criar situações pontuais de erosão do solo, minimizadas pela presença dos 

espaços não impermeáveis (agrícolas) na envolvente. 
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Considera-se assim o impacte negligenciável, dada a reduzida área afeta ao projeto, 

tendo a interferência direta no solo ocorrido durante a fase de construção.  

 

5.4.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do hotel não conduzirá à redução da aptidão de uso, pelo que o 

objetivo ambiental é cumprido. Em resumo, os impactes identificados para o solo 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 
Negativo de baixa significância 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto 

- Manutenção dos espaços verdes 
Negligenciável 

 

5.4.4. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem 

visíveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes, e limitar a 

circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua 

compactação. 

- Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e a movimentação de 

terras deverão ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, de forma a 

minimizar a exposição dos solos, a erosão hídrica e o transporte sólido. 

- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da 

terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posteriormente ser 

utilizada na recuperação paisagística. 

- O armazenamento de terras deve ser efetuado em pargas com altura máxima 

de 3 m, protegidas com vedação própria. 

- Prever, no estaleiro, uma zona impermeável para a manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas. 

- Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 

assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas. 

- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se 

à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 
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absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado. 

 

 

5.5. Recursos biológicos: flora e fauna 

 

5.5.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

A avaliação dos impactes nos recursos biológicos foi realizada com base no grau de 

afetação da fauna e flora pelo projeto em análise, considerando o seu valor 

conservacionista, determinado na situação de referência. Desta forma, teve-se em 

consideração o valor e a funcionalidade dos diversos biótopos presentes, o grau de 

afetação dos habitats naturais e a importância da área para as espécies da flora e da 

fauna.  

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

As ações associadas à desmatação e limpeza do terreno conduzirão à destruição do 

coberto vegetal, pelo que os impactes resultantes da fase de construção do hotel 

incidirão principalmente sobre a flora e vegetação presentes na área de implantação 

do projeto. Contudo, a área afetada por estas ações, cujo biótopo presente é o 

agrícola (olival) e mato, apresenta uma baixa diversidade florística e, 

consequentemente, um valor natural reduzido.  

 

As ações de obra, que em geral envolvem o movimento de veículos pesados, 

provocam a emissão de poeiras para a atmosfera. A posterior deposição destas 

poeiras na vegetação envolvente provoca uma redução da taxa fotossintética e do 

metabolismo das plantas, constituindo por isso um fator de perturbação local e 

temporária na vegetação.  

 

Em relação à fauna, as ações do projeto na fase de construção têm como 

consequência a destruição dos biótopos disponíveis, bem como a diminuição de 

recursos alimentares e consequente afetação da cadeia trófica. Assim, os impactes 

incidirão sobre a fauna presente na área de implantação do projeto, que apresenta 

um baixo valor ecológico devido aos biótopos atualmente presentes.  

 

As ações de construção poderão, ainda, originar a morte de espécimes da fauna que 

estejam alojadas nos seus abrigos e que não consigam fugir a tempo. A circulação 

dos veículos de apoio à obra poderá ter como consequência o atropelamento de 
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pequenos vertebrados e a perturbação da fauna, originando ainda a sua deslocação 

para outros locais devido ao ruído.  

 

O impacte na flora e na fauna será negativo, direto, de magnitude reduzida, 

provável, permanente e irreversível. Dado o baixo valor ecológico das comunidades 

presentes, bem como da sua envolvente, considera-se que o impacte apresenta uma 

baixa significância.  

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

Os impactes associados à destruição da flora e vegetação ocorrem na fase de obra, 

por isso, não se prevê a ocorrência de impactes diretos sobre a flora durante a fase 

de funcionamento.  

 

Na área do projeto, os espaços verdes previstos apresentam cerca de 525 m2 

(correspondendo a 8,3% da área do projeto). Trata-se de uma área reduzida e 

descontínua, que não se considera poder vir a constituir um elemento valorizador da 

ecologia local. Não se prevê a ocorrência de impactes sobre a flora durante a fase 

de funcionamento. 

 

O funcionamento do hotel induzirá um aumento do número de utilizadores da área e 

da sua envolvente, aumentado a pressão humana sobre o meio natural. 

 

Nesta fase, os principais impactes na comunidade faunística serão o aumento da 

mortalidade individual por atropelamento ou por colisão com os veículos, o aumento 

do efeito de exclusão, a fragmentação dos habitats, e efeito barreira e a 

perturbação causada pelo ruído. Assim, os grupos faunísticos mais afetados são os 

mamíferos e as aves. 

 

A presença de novos elementos artificiais poderá causar impactes negativos. No 

entanto, na área ocorrem espécies faunísticas adaptadas a este tipo de perturbação, 

dado existirem vias na envolvente (EN102 e IP2).  

 

Assim, o impacte na fase de funcionamento nos recursos biológicos será 

negligenciável. 
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5.5.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do hotel não origina a redução do valor natural da área do 

projeto, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Em resumo, os impactes 

identificados para os recursos biológicos apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 

 

5.5.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- Elaboração de um Plano de Integração Paisagística (PIP) que privilegie a 

utilização de espécies da flora autóctone, adaptadas às condições edafo-

climáticas do local. 

 

Fase de construção 

− As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

− Deverão ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por 

forma a controlar a emissão de poeiras para a atmosfera. 

 

 

5.6. Paisagem 

 

5.6.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

A metodologia de avaliação do impacte visual decorrente da implementação do 

projeto desenvolve-se em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade, na qual são identificadas as zonas dentro da área de 

estudo (bacia visual) que veem e são vistas da área de implantação do hotel. Após a 

simulação da área com visibilidade, foi verificada a sua sobreposição com a 

localização dos potenciais observadores sensíveis (povoações, rede viária principal e 
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valores culturais localizados em pontos dominantes da paisagem), de forma a 

verificar até que ponto os observadores sensíveis são afetados pelo projeto em 

análise. 

 

2ª fase: Avaliação do impacte na paisagem em função da Sensibilidade Visual da 

área de estudo, e da sensibilidade dos observadores às estruturas e ações suscetíveis 

de originar impacte, segundo parâmetros de natureza paisagística. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros fatores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a perceção do 

que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objeto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais condiciona a sensibilidade visual dos 

observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo 

projeto em análise.  

 

5.6.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional 

do território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos 

“estranhos”, como a área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria 

pesada, materiais de construção, etc. Os impactes visuais introduzidos vão afetar, 

não só a área dedicada à construção do hotel, mas também a sua envolvente, isto é, 

toda a área com visibilidade para o projeto (Carta 14 do Anexo II). 

 

As movimentações de terras provocam a modificação do relevo natural da área de 

implantação do projeto e introduzir elementos estranhos, como maquinaria pesada 

e materiais de construção, conduzindo à desorganização da paisagem e à diminuição 

da qualidade visual do local. É ainda esperada a diminuição de visibilidade 

provocada pelo aumento de poeiras no ar e a consequente deposição na envolvente, 

nomeadamente no período de menor precipitação.  

 

O edifício e as áreas de circulação localizam-se numa zona de encosta (ver cortes e 

alçados no Anexo IV), sendo a área abrangida pelo projeto de 0,6 ha. A altura 
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máxima do edifício, na sua fachada noroeste, é de 12 m, tendo a fachada sudoeste 

apenas um piso, com uma altura de cerca de 5 m.  

 

Na envolvente da área do projeto existem poucos observadores sensíveis 

permanentes, ocorrendo apenas algumas habitações isoladas e quintas dispersas. A 

povoação do Pocinho é a mais próxima da área do projeto, que no entanto não 

apresenta visibilidade para área afeta à obra. 

 

O projeto insere-se na unidade visual UV2 – Vale e encostas da ribeira do Vale da 

Vila e, que se considerou como tendo uma qualidade visual alta, uma capacidade de 

absorção visual alta e, portanto, uma sensibilidade visual média. As alterações 

visuais associadas à obra alteram localmente o caráter desta UV, constituindo um 

elemento intrusivo nesta paisagem. Deste modo, prevê-se a diminuição da qualidade 

visual do local, não levando no entanto à alteração da classificação global desta UV. 

 

O impacte previsível nesta fase é considerado negativo, direto, de magnitude baixa, 

provável, temporário, reversível e local. O impacte é considerado de baixa 

significância, dado que se considera que a alteração na paisagem e nos seus valores 

ocorre apenas a nível local, sem se prever a alteração das características intrínsecas 

da paisagem na qual se insere o projeto em estudo. 

 

Fase de funcionamento 

• Presença física do projeto 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados às alterações 

definitivas no ambiente visual na área de implantação do projeto e conferidas pelas 

suas componentes, com particular relevância para o edifício do hotel.  

 

Para verificar o impacte do projeto nos recetores sensíveis, foi realizada uma 

simulação da visibilidade do hotel, na qual foi considerado o edifício que compõem 

o projeto, com uma altura máxima de 12 m, na fachada virada a nordeste (ver perfis 

apresentados no Anexo IV).  

 

Através da simulação da visibilidade (Carta 14 no Anexo II), verifica-se que a área 

com maior visibilidade para o edifício do hotel localiza-se a norte da área do 

projeto, na parte mais a jusante da bacia da ribeira do Vale da Vila, e em parte das 

encostas do rio Douro. 

 

A presença do hotel provocará uma alteração permanente na paisagem local, 

principalmente por se tratar de uma modificação do uso existente, traduzindo-se na 
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artificialização do local. A qualidade visual do local associada à presença do hotel 

apresenta uma elevada subjetividade, variando consoante o recetor sensível. 

 

O impacte esperado na paisagem na fase de funcionamento é negativo, direto, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Considera-se que o 

impacte apresenta uma baixa significância, dado que o projeto não deverá provocar 

uma diminuição da qualidade da paisagem ao nível da unidade visual onde se insere, 

nem da sua bacia visual, apesar de originar um incremento da artificialização. 

 

5.6.3. Síntese de impactes 

 

A implementação do projeto em estudo vai provocar a diminuição da qualidade da 

paisagem local, sem alterar as características paisagísticas da região em que se 

insere, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Os impactes identificados na 

paisagem apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto 

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negativo de baixa significância 

 

5.6.4. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- Elaboração de um Plano de Integração Paisagística (PIP) que garanta a 

estabilização da área, de preferência utilizando técnicas de engenharia natural. 

Deverá ainda ser privilegiada a utilização de espécies da flora autóctone, 

adaptadas às condições edafo-climáticas do local. 

Fase de construção 

- Todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas deverão ser executadas, 

sempre que possível, dentro do perímetro do estaleiro de obras, de forma a 

reduzir a exposição visual destas ações. 

- Deverão ser realizadas regas nas áreas em construção, por forma a reduzir a 

emissão de poeiras. 

- Toda a área de estaleiro deverá ser vedada, evitando-se a circulação de pessoas 

e máquinas fora do seu perímetro. 
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- Nos taludes deverão ser adotadas inclinações que garantam a sua estabilidade e 

que facilitem o seu recobrimento vegetal. 

- No final da obra deverá ser efetuada a limpeza e recuperação paisagística em 

toda a área intervencionada. 

 

Fase de funcionamento 

− Deverá ser garantida a manutenção dos espaços verdes criados com a 

implementação do hotel. 

 

 

5.7. Resíduos 

 

5.7.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas  

Os resíduos produzidos durante a fase de construção serão temporariamente 

armazenados na área de estaleiro e depois enviados a destino final conforme 

explicitado no Quadro 3.5, no Capítulo 3. A correta gestão dos resíduos produzidos 

determina um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, temporário, 

irreversível e de escala regional. Uma vez que a produção de resíduos nesta fase não 

deverá afetar a capacidade do sistema de gestão, espera-se um impacte de baixa 

significância. 

 

• Movimentos de terra/ desmonte  

Dada a fase em que se encontra o projeto (Estudo Prévio), não existe informação 

sobre o balanço que resulta dos movimentos de terra/ desmonte. Assim, na fase de 

projeto de execução deverá ser avaliado o impacte decorrente desta ação. Nesta 

fase considera-se o impacte negativo de significância indeterminada. 

 

Fase de funcionamento 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção dos espaços verdes 

Associado ao funcionamento do projeto espera-se a produção de resíduos sólidos 

conforme apresentado no Quadro 3.6 do Capítulo 3. A produção de resíduos na fase 

de funcionamento constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, irreversível e de escala regional. A correta gestão dos resíduos 

produzidos e o seu envio a destino final autorizado determina um impacte negativo 

de baixa significância. 
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5.7.2. Síntese do impacte 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para os resíduos é cumprido, desde que 

sejam aplicadas as medidas de minimização respetivas. Considerou-se que os 

impactes identificados apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de Impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

Negativo de baixa significância 

- Movimentos de terra/ desmonte Negativo de significância indeterminada 

Fase de funcionamento:  

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção dos espaços verdes 
Negativo de baixa significância 

 

5.7.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

− O projeto deverá prever uma zona dedicada para efetuar o armazenamento 

temporário dos resíduos antes do seu envio a destino final autorizado.  

− Deverá ser calculado o balanço de materiais decorrente das operações de 

escavação e aterro e apresentadas as medidas de gestão adequadas. 

 

Fase de construção 

− 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. 

− Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve 

ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.  

− Proibir as queimas a céu aberto. 

− Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos 

devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 

efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e 

posterior envio para reciclagem. 

− Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, por forma 

a evitar o arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao 

ambiente. 

− Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados 

e respetivo destino final, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 
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Fase de funcionamento 

− Implementar medidas específicas para minimizar a produção de resíduos. 

− Garantir a adequação dos meios de deposição temporária de resíduos às 

quantidades e tipo de resíduos produzidos. 

− Proceder regularmente ao envio para destino autorizado dos resíduos 

produzidos, por forma a não ser ultrapassada a capacidade local de 

armazenamento temporário. 

 

 

5.8. Qualidade do ar 

 

5.8.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

Na área do projeto, o impacte na qualidade do ar, durante a fase de construção, 

será devido essencialmente à emissão de poeiras (matéria particulada) com origem 

nas ações de escavação e aterro. Em particular, a movimentação de camiões e 

escavadoras no interior da área do projeto vai originar as maiores emissões de 

poeiras para a atmosfera.  

 

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), as emissões de partículas 

totais em suspensão de zonas decapadas são proporcionais à área mobilizada, 

atingindo cerca de 2,96 ton/ha/mês que, apesar de ser um valor meramente 

indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas.  

 

Por sua vez, a circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem 

ao levantamento de quantidades significativas de poeiras, que podem atingir cerca 

de 4,5 kg de partículas por veículo por km. 

 

As atividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria 

particulada (PM) e matéria particulada com menos de 10 µm (PM10) de diâmetro 

aerodinâmico. A maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, 

em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição e redução da sua 

concentração no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte 

emissora. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 
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emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional, 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões.  

 

O projeto, pela sua dimensão, não deverá ter influência na qualidade do ar a nível 

regional, pelo que apenas será avaliado o impacte local sobre a qualidade de vida 

das populações. Na saúde humana identificam-se como efeitos a irritação dos olhos 

e perturbações do sistema respiratório. As partículas com dimensões superiores a 

10 µm (PM10) são eliminadas pelo sistema de defesa natural do organismo, enquanto 

as que possuem um diâmetro inferior a esse valor podem causar graves problemas 

respiratórios, como bronquites e efizemas pulmonares. 

 

Nesta fase do projeto desconhece-se o volume de materiais a serem mobilizados e 

os meios mecânicos necessários. Assim, não é possível quantificar a emissão de 

partículas em suspensão decorrentes dos trabalhos de construção.  

 

Para determinar a suscetibilidade da envolvente, efetuou-se a análise do regime dos 

ventos nas trajetórias das poeiras em suspensão. Atendendo a que o sentido dos 

ventos mais frequentes e mais intensos irão ditar os trajetos preferenciais das 

poeiras em suspensão e as distâncias que poderão atingir, analisou-se o 

posicionamento geográfico dos aglomerados populacionais e das vias rodoviárias. O 

estudo do regime dos ventos da região (ver ponto 4.8.3 da Situação de Referência) 

indicou a predominância dos ventos de sudoeste seguido dos ventos de oeste.  

 

Assim, as partículas tenderão a ser conduzidas preferencialmente para nordeste e 

este. Na envolvente da área do projeto não existem povoações próximas, pelo que 

não são esperados impactes. As partículas poderão depositar-se no olival existente a 

nordeste. 

 

O impacte decorrente da emissão de partículas durante a fase de construção deverá 

ser negativo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, reversível e 

local. A degradação da qualidade do ar deverá afetar em particular a vegetação 

existente na envolvente do projeto, não se prevendo a afetação de aglomerados 

urbanos, pelo que se considera o impacte de baixa significância. 

 

Refere-se ainda a possibilidade de controlo das emissões, através da adoção de 

medidas de minimização. 

 

Fase de funcionamento 

• Transporte de pessoas e bens 

A emissão de poluentes atmosféricos na fase de funcionamento resulta do tráfego 

rodoviário gerado pelo funcionamento do projeto. A circulação de veículos é 

responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego 

rodoviário, nomeadamente CO, NOx, SO2, COV e partículas. 
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De acordo com os valores tabelados de geração de tráfego (Institute of 

Transportation Engineers, 1998) e considerando uma taxa de ocupação de 43,8%17, o 

tráfego a gerar em hora de ponta será de 9 veículos/hora. Este valor considera-se 

desprezável no que se refere aos efeitos sobre a qualidade do ar, por se tratar de 

um valor muito baixo. Assim, considera-se que o efeito do funcionamento do projeto 

sobre a qualidade do ar é negligenciável. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

A concretização do projeto não deverá implicar a degradação significativa da 

qualidade do ar a nível local, pelo que se considera que é cumprido o objetivo 

ambiental. Assim, considerou-se que os impactes identificados apresentam a 

seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Transporte de pessoas e bens Negligenciável 

 

5.8.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

− Limitar às áreas estritamente necessárias as ações de movimentação de 

terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos.  

− Deve ser efetuada a rega dos acessos não pavimentados para minimizar a 

emissão de partículas associada à circulação de veículos pesados na área de 

implantação do projeto. 

− Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos, nomeadamente da EN102, 

e da área afeta à obra, por forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

− Deverá ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de 

poeiras. 

 

 

 

 

                                                 
17 Valor por quarto registado na Região Norte em 2012 (www.turismodeportugal.pt). 
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5.9. Ambiente sonoro 

 

5.9.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

Na fase de construção, as obras de construção civil, sendo atividades ruidosas 

temporárias, estão afetas ao regime do art. 14º do RGR. Este artigo determina que é 

proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios 

de habitação aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 

8 horas, na proximidade de escolas durante o seu horário de funcionamento e na 

proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares. Esta proibição poderá ser 

ultrapassada, solicitando uma licença especial de ruído ao município onde decorrem 

as obras (art. 15º do RGR). 

 

Assim, para o caso de obras que ocorrem apenas durante o período diurno, por força 

da aplicação dos artigos 14º e 15º do RGR, não existe restrição legal relativamente 

ao nível de ruído máximo que poderá ser gerado. 

 

Durante a fase de construção, ocorrerá um aumento dos níveis de ruído no local de 

implantação do projeto e nas suas imediações, essencialmente devido aos trabalhos 

de construção, escavação e funcionamento do estaleiro e ainda devido à circulação 

de veículos pesados de transporte de materiais. Nesta fase, 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. Também não 

existe qualquer estabelecimento hospitalar ou similar passível de ser afetado pelo 

projeto. 

 

Cada uma das operações de construção constitui uma fonte de ruído limitada no 

tempo, pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de 

ocorrência de cada uma. A habitação isolada localizada a cerca de 150 m a sudeste 

da área de implantação do hotel, é o único recetor sensível presente no local. 

 

As atividades ruidosas associadas às obras de construção civil, nomeadamente os 

movimentos de terra/ desmonte e a construção do edifício e das infraestruturas, são 

especialmente sentidas a curta distância, devido aos mecanismos de dispersão da 

energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais. A atenuação do ruído deste tipo 

de fontes é da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da distância à fonte. 
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De acordo com a bibliografia consultada, a ordem de grandeza dos níveis de ruído 

produzidos por equipamentos de construção civil situa-se nas gamas apresentadas no 

Quadro 5.1. Este quadro também apresenta a atenuação do ruído em função da 

distância à fonte emissora e considerando que a propagação ocorre em espaço livre. 

 

Quadro 5.1 – Níveis de ruído produzidos por equipamentos utilizados em obras de construção civil. 

Equipamento Níveis sonoros (LAeq), dB(A) Distância à fonte (m) 

Retroescavadora 75 a 95 - 

72 a 75 30 

62 a 65 100 

< 55 200 

Máquinas escavadoras e de 

transporte de terras 

< 49 400 

 

Estes dados mostram que o ruído associado à construção poderá afetar o recetor 

sensível, uma vez que este se encontra a cerca de 150 m da área de construção, 

podendo os níveis sonoros atingir valores da ordem dos 60 dB(A). 

 

Considera-se assim que o impacte decorrente das obras de construção no ambiente 

sonoro será negativo, direto, de magnitude moderada, provável, temporário, 

reversível e local. Dada a distância a que se encontra o recetor sensível mais 

próximo é provável a alteração do ambiente sonoro, que se pode traduzir em 

situações de incomodidade pontuais durante o período de duração da obra. Uma vez 

que se trata de uma perturbação temporária, considera-se o impacte de baixa 

significância. 

 

Fase de funcionamento 

• Utilização e ocupação turística 

• Manutenção dos espaços verdes 

• Transporte de pessoas e bens 

O ruído resultante do funcionamento do projeto deve-se essencialmente ao tráfego 

rodoviário gerado pelos utilizadores do projeto, à utilização das zonas de 

estacionamento e às operações de carga e descarga, de manutenção de 

equipamentos e espaços verdes. 

 

Outra fonte potencial de ruído está relacionada com o funcionamento de diversos 

equipamentos de tratamento do ar, ventiladores de extração e “chillers”, que terão 

de ser devidamente instalados e dimensionados. Normalmente, os níveis de emissão 

sonora destes equipamentos são inferiores a 75 dB(A) a 1 m de distância, sendo 

responsáveis por níveis sonoros na envolvente próxima que não ultrapassam em 

média os 55 dB(A) a distâncias de 10 m. Dado o tipo de utilização do 

empreendimento, estes equipamentos deverão ser instalados por forma a não causar 

incomodidade aos utilizadores. 
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Considera-se que o funcionamento do projeto não deverá provocar alterações no 

ambiente sonoro junto dos usos sensíveis localizados na envolvente, dado o reduzido 

tráfego gerado pelo funcionamento do projeto. Assim, considera-se o impacte no 

ambiente sonoro negligenciável. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o ambiente sonoro é cumprido pelo 

que os impactes apresentam a seguinte significância: 
 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negativo de baixa significância 

Fase de funcionamento:  

- Utilização e ocupação turística 

- Manutenção dos espaços verdes 

- Transporte de pessoas e bens 

Negligenciável 

 

5.9.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

− Instalação, quando possível, dos equipamentos ruidosos em compartimentos 

fechados e caso se justifique, estes compartimentos deverão ter 

condicionamento acústico. 

− A localização das saídas de exaustão/ventilação dos sistemas de 

condicionamento de ar deve ser planeada de forma a evitar ser direcionada 

para espaços que tenham ocupação humana sensível. 

− Deverão ser utilizados atenuadores sonoros nas saídas de exaustão/ ventilação 

dos sistemas de condicionamento de ar. 

− O dimensionamento das soluções acima referidas deverá ser integrado no 

desenvolvimento do Projeto de Execução, o qual deverá ser alvo de um Projeto 

de Acústica.  

 

Fase de construção 

− Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e maquinaria 

de apoio à obra. 

− O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência 

sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

− Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem 

menos ruído. 
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− Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da 

frequência de atividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao 

período diurno (das 08h00 às 20h00) e dias úteis, e tendo em atenção o 

estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

 

5.10. Socioeconomia 

 

5.10.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção do edifício e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 

O conjunto destas ações tem como consequência um acréscimo temporário de 

trabalhadores. No entanto, não se espera que estes trabalhadores se fixem no local, 

pelo que não deverão ocorrer alterações ao nível da estrutura demográfica e do 

povoamento da freguesia e do concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

 

As obras de construção implicam um aumento da circulação de veículos, que geram 

ruído e poeiras e que poderão traduzir-se em impactes negativos, afetando a 

qualidade de vida das populações na envolvente direta da rede viária de acesso ao 

local de construção. Esta perturbação apenas será sentida nos núcleos urbanos de 

Vila Nova de Foz Côa e do Pocinho, designadamente junto à via a utilizar. Estes 

efeitos são avaliados nos pontos do Capítulo 5 relativos à qualidade do ar e 

ambiente sonoro. 

 

O impacte na qualidade de vida deverá ser negativo, indireto, provável, temporário, 

de baixa magnitude e de incidência local. A significância será baixa, por ser um 

impacte muito localizado no espaço e no tempo, e devido à escassa população 

diretamente afetada. 

 

Em termos da estrutura da atividade económica, estas ações vão gerar uma procura 

local de mão de obra no setor da construção civil, embora de caráter temporário. 

No entanto, este impacte depende da entidade responsável pela obra, 

nomeadamente dos empreiteiros e das suas políticas de recrutamento de pessoal. A 

análise das atividades económicas na sub-região do Douro e em Vila Nova de Foz Côa 

permitiu concluir que o setor da construção civil tem uma expressão relevante, o 

que à partida indica a existência local de mão de obra qualificada neste ramo de 

atividade. Haverá, assim, um contributo para atenuar os níveis de desemprego. 
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Espera-se que o efeito na criação de emprego se traduza num impacte positivo, 

certo, direto, temporário, e de magnitude reduzida. Dado que não se prevê a 

mobilização de um significativo volume de mão de obra e que nem toda será 

recrutada localmente, o impacte será de baixa significância. 

 

Por outro lado, a fase de construção também induzirá alguns impactes na estrutura 

socioeconómica local, devido ao aumento da procura pelas atividades económicas 

inseridas nos setores do comércio, restauração e serviços de apoio (comunicação, 

abastecimento, etc.). 

 

O investimento de 5,1 milhões de Euros na obra, a despender durante os 10 meses 

de duração, é um valor muito relevante que se traduz na indução de efeitos 

multiplicadores na economia regional e local. Trata-se de um impacte positivo, de 

magnitude moderada, direto/indireto, regional e temporário. Tendo em conta a 

dimensão do investimento, o impacte será de média significância. 

 

No que respeita às atividades económicas na proximidade, não se espera que as 

ações do projeto provoquem a redução da atividade agrícola, pelo que os impactes 

serão negligenciáveis. 

 

Fase de funcionamento 

• Utilização e ocupação turística 

Em termos de população e povoamento, embora pouco expressivos, estão associados 

a esta fase impactes positivos na fixação da população, , em virtude da criação de 

postos de trabalho locais, gerados pelo funcionamento do projeto, que poderão 

contribuir para atenuar a tendência negativa na evolução da população de Vila Nova 

de Foz Côa. No entanto, no atual contexto sociodemográfico, estes impactes 

deverão ser negligenciáveis. 

 

O impacte ao nível do povoamento, entendido aqui não apenas como a forma de 

distribuição da população no território mas também no que diz respeito à hierarquia 

urbana ou novas centralidades de caráter concelhio, está associado às atividades 

socioeconómicas e funções urbanas que o projeto gerará. Espera-se que o projeto 

contribua não só para a fixação da população residente, mas também para o 

acréscimo da importância da cidade de Vila Nova de Foz Côa no contexto da 

hierarquia regional. 

 

Diretamente ligado ao funcionamento do projeto, estima-se a criação de 10 postos 

de trabalho, para além dos postos de trabalho indiretos. Há ainda a acrescentar o 

emprego de mão de obra especializada nos serviços de manutenção de caráter 

imprevisível, impossíveis de quantificar. O funcionamento do hotel implicará ainda o 

aumento dos níveis de despesa com prestadores de serviços localizados na 

envolvente.  
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O projeto representa um acréscimo da importância do setor terciário - facto 

importante em termos de estrutura produtiva local, reforçando a importância que a 

componente de alojamento e restauração já detém no concelho e na sub-região do 

Douro. 

 

Quanto à estrutura da atividade económica, há que considerar as atividades 

económicas induzidas pelo projeto, nomeadamente de construção civil, comércio e 

restauração e serviços de apoio (financeiros, comunicação, abastecimento, etc.). 

Este projeto terá assim repercussões importantes na qualificação da atividade 

económica do concelho de Vila Nova de Foz Côa e da sub-região do Douro, 

contribuindo para aumentar a oferta de alojamento turístico. 

 

Os proveitos anuais rondarão os 3 milhões de euros e as despesas anuais serão da 

ordem de 1,5 milhões de euros. Globalmente, todo o sistema económico regional 

poderá beneficiar devido ao rendimento proporcionado basicamente por três vias: 

pela despesa, relacionada com os funcionários e atividades associadas ao 

funcionamento do hotel, que incidirá sobre diversos agentes económicos 

fornecedores de bens e serviços; pela aquisição de bens e serviços e das sucessivas 

transações económicas, devido ao rendimento; e pela atividade económica em 

geral, devido aos níveis de consumo. Finalmente, o sistema económico local 

também beneficiará com as taxas e impostos arrecadados pela Câmara Municipal de 

Vila Nova de Foz Côa. 

 

Apesar da dimensão deste impacte ser de difícil quantificação, a sua importância 

terá uma dimensão muito superior aos postos de trabalho criados diretamente. Estes 

efeitos ultrapassarão inevitavelmente o território do concelho e estender-se-ão às 

áreas contíguas. 

 

Os efeitos multiplicadores gerados pela atividade turística são de grande 

importância, uma vez que a despesa primária passa por diversos setores da 

economia e o valor agregado final é normalmente bastante mais elevado que o valor 

inicial, tendo em conta os efeitos do aumento da produção de bens e serviços 

complementares, do aumento de rendimento e sua distribuição e do aumento do 

investimento direto e induzido. 

 

Trata-se assim de um impacte positivo, direto e indireto, de magnitude elevada, 

certo, permanente, irreversível e regional. Dado o reforço do rendimento à escala 

supra municipal, considera-se o impacte como sendo de elevada significância. 

 

No que respeita aos efeitos sobre as atividades na área envolvente espera-se que o 

projeto atraia novos serviços, que atualmente são deficitários nesta localidade, e 

que potencie o comércio e os serviços prestados localmente, por aumentar a 

capacidade de atração de visitantes e consumidores. 
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Este impacte deverá ser positivo, certo, permanente, indireto, de magnitude 

moderada e de âmbito regional. Atendendo aos aumentos marginais esperados, em 

função da atividade já ocorrente, o impacte deverá ser de baixa significância.  

 

O impacte sobre a qualidade de vida das populações na envolvente encontra-se 

analisado nos capítulos relativos à qualidade do ar e ambiente sonoro. 

 

5.10.2. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projeto traduz-se na melhoria das condições sociais e 

económicas na sua área de influência, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Os 

impactes identificados na socioeconomia apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/desmatação da área 

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Positivo de média significância 

Fase de funcionamento:  

- Utilização e ocupação turística Positivo de elevada significância 

 

 

5.11. Ordenamento do território e uso do solo 

 

5.11.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fases de construção e funcionamento 

• Movimentos de terra/ desmonte 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção de edifícios e infraestruturas 

• Presença física dos edifícios e infraestruturas 

As atividades de construção implicam uma alteração no uso atual do solo na área de 

implantação do projeto, que é permanente e se prolonga pela fase de 

funcionamento. A alteração traduz-se numa redução da área agrícola e de matos. No 

entanto, considera-se que o projeto não coloca em causa a estrutura de usos e 

vocações do território, atendendo à reduzida representatividade da área de 

implantação do empreendimento na área de uso dominante.  

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa, o projeto 

encontra-se em “Área Rural”. Ao abrigo do disposto no Artigo 33º do Regulamento 

do PDM, nesta classe de espaços é permitida a construção de equipamento hoteleiro 

em áreas com mais de 5.000 m2. Atendendo a que a propriedade onde se insere o 

projeto tem 31.302 m2, o projeto tem viabilidade construtiva.  
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No que respeita a condicionantes, a área do projeto apenas apresenta como 

condicionante o atravessamento por uma linha de média tensão, que deverá ser 

objeto de análise, tendo em vista a sua eventual alteração (Carta 3 no Anexo II). 

 

Assim, atendendo à compatibilidade com o PDM de Vila Nova de Foz Côa, considera-

se o impacte negligenciável, uma vez que não é esperada a alteração da estrutura 

de usos programados. 

 

Atendendo ao parecer favorável condicionado emitido pela Direção Regional da 

Cultura do Norte, considera-se que o projeto é compatível com a Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro e com o Parque Arqueológico do Vale do Côa. 

 

5.11.2. Síntese de impactes 

 

Verificou-se que apesar do projeto originar alterações ao uso atual do solo, não 

modifica a estrutura de uso dominante, sendo compatível com a estrutura de usos 

programada pelo PDM. Os impactes identificados para o ordenamento do território 

apresentam a seguinte significância: 

 
Ação do projeto Tipo de impacte 

Fase de construção:  

- Movimentos de terra/ desmonte 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção do edifício e infraestruturas 

Negligenciável 

Fase de funcionamento:  

- Presença física do projeto Negligenciável 

 

5.11.3. Medidas de minimização 

 

Projeto de execução 

- Deverá ser ponderada a alteração da linha de média tensão que atravessa a 

área do projeto. 

 

 

5.12. Património arqueológico 

 

5.12.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de construção 

• Limpeza do terreno/ desmatação da área 

• Movimentos de terra 

• Instalação e utilização do estaleiro 

• Construção dos edifícios e infraestruturas 

• Transporte de pessoas e materiais 
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Na área de implantação projeto não foram detetados, durante os trabalhos de 

prospeção do terreno, vestígios arqueológicos nem patrimoniais. 

 

Em face do trabalho de campo realizado, não se prevê a afetação pelo presente 

projeto de qualquer um dos elementos patrimoniais inventariados na freguesia de 

Vila Nova de Foz Côa, referidos no Capítulo 4. Considera-se assim o impacte 

negligenciável. 

 

No entanto, a reduzida visibilidade do solo durante a prospeção no espaço onde vai 

ser construído o edifício principal do hotel, não permite afastar a hipótese da 

existência de vestígios arqueológicos, pelo que é recomendado o acompanhamento 

arqueológico durante a fase de construção. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

A concretização do projeto não interfere com elementos patrimoniais conhecidos, 

pelo que se considera que é cumprido o objetivo ambiental. Os impactes 

apresentam a seguinte significância. 

 

Ação do projeto Tipo de Impacte 

Fase de construção:  

- Limpeza do terreno/ desmatação da área 

- Movimentos de terra 

- Instalação e utilização do estaleiro 

- Construção dos edifícios e infraestruturas 

- Transporte de pessoas e materiais 

Negligenciável 

 

5.12.3. Medidas de minimização 

 

Fase de construção 

- Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e 

efetivo de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do 

solo/subsolo.  

 

 

5.13. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.2 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos fatores, organizado em função das ações do projeto. 
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Quadro 5.2 – Síntese dos impactes. 
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Fase de construção             

Limpeza do terreno/ desmatação da área �� � � � � � � � � �� � � 
Movimentos de terra/ desmonte �� � � � � � ? � � �� � � 
Instalação e utilização do estaleiro �� � � � � � � � � �� � � 
Construção do edifício e infraestruturas �� � � � � � � � � �� � � 
Transporte de pessoas e materiais � � � � � � � � � �� � � 

Fase de funcionamento             

Presença física do projeto � � � � � � � � � � � � 
Utilização e ocupação turística � ? ? � � � � � � ��� � � 
Manutenção dos espaços verdes � � � � � � � � � � � � 
Transporte de pessoas e bens � � � � � � � � � � � � 

 
Impactes: 

nulos: � 

negligenciável: � 
 

negativo de baixa significância: �          negativo de média significância: ��         negativo de elevada significância: ��� 

negativo indeterminado: ? 
 

positivo de baixa significância: �            positivo de média significância: ��          positivo de elevada significância: ��� 

positivo indeterminado: ? 
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6 Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

6.1. Plano geral de monitorização 

 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa 

determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras 

medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Dada a fase em que se encontra o projeto, propõe-se o desenvolvimento de planos 

de monitorização para as componentes qualidade da água captada para 

abastecimento do hotel e do efluente tratado na Estação de Tratamento de Águas 

Residuais compacta a instalar na área do projeto.  

 

 

6.2. Recomendações e medidas de gestão ambiental 

 

Durante a fase de elaboração do Projeto de Execução do Hotel Senhora da Veiga, 

bem como nas fases de construção e funcionamento deverão ser implementadas as 

medidas de minimização de impactes e recomendações propostas no EIA, conforme 

apresentado nos Quadros 6.1, 6.2 e 6.3. 

 

Quadro 6.1 – Medidas de minimização e recomendações a implementar durante a fase de elaboração do Projeto 

de Execução. 

  Projeto de Execução - Medidas de minimização e recomendações 

PE.1 O projeto deverá prever uma zona dedicada para efetuar o armazenamento 

temporário dos resíduos antes do seu envio a destino final autorizado.  

PE.2 Deverá ser calculado o balanço de materiais decorrente das operações de 

escavação e aterro e apresentadas as medidas de gestão adequadas. 
Gerais 

PE.3 Deverá ser ponderada a alteração da linha de média tensão que atravessa a área 

do projeto. 

Projeto de 
Integração 
Paisagística 

PE.4 Deverá ser elaborado um Plano de Integração Paisagística (PIP) que garanta a 

estabilização da área, de preferência utilizando técnicas de engenharia natural. 

Deverá ainda ser privilegiada a utilização de espécies da flora autóctone, 

adaptadas às condições edafo-climáticas do local. 

PE.5 A Estação de Tratamento de Águas Residuais compacta a instalar na área do 

projeto deve garantir o tratamento das águas residuais por forma a não afetar a 

qualidade dos recursos hídricos. 
Águas  

Residuais 
PE.6 A descarga do efluente tratado deverá ser realizada por forma a evitar a 

afetação da qualidade dos recursos hídricos. 

Projeto de Acústica 
PE.7 Instalação, quando possível, dos equipamentos ruidosos em compartimentos 

fechados e caso se justifique, estes compartimentos deverão ter 

condicionamento acústico. 
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  Projeto de Execução - Medidas de minimização e recomendações 

PE.8 A localização das saídas de exaustão/ventilação dos sistemas de 

condicionamento de ar deve ser planeada de forma a evitar ser direcionada para 

espaços que tenham ocupação humana sensível. 

PE.9 Deverão ser utilizados atenuadores sonoros nas saídas de exaustão/ ventilação 

dos sistemas de condicionamento de ar. 

 

Quadro 6.2 – Medidas de minimização e recomendações a implementar na fase de construção do projeto. 

  Fase de construção – Medidas de minimização e recomendações 

FC.1 Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem 

visíveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes, e limitar a 

circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua 

compactação.  

Trabalhos 

preparatórios 

FC.2 Toda a área de estaleiro de obras deverá ser vedada, evitando-se a circulação 

de pessoas e máquinas fora do seu perímetro. 

FC.3 A movimentação de terras deverá ser calendarizada de modo a ocorrer no 

período seco, evitando o arraste de partículas pelas escorrências. 

FC.4 Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e a movimentação de terras 

deverão ocorrer nos períodos de menor pluviosidade, de forma a minimizar a 

exposição dos solos, a erosão hídrica e o transporte sólido. 

FC.5 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 

viva e ao seu armazenamento em pargas, para posteriormente ser utilizada na 

recuperação paisagística. 

FC.6 O armazenamento de terras deve ser efetuado em pargas com altura máxima de 

3 metros, protegidas com vedação própria. 

FC.7 A exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras 

deverão ser reduzidas durante os períodos de maior pluviosidade, para 

minimizar a erosão de origem hídrica. 

FC.8 Nos taludes deverão ser adotadas inclinações que garantam a sua estabilidade e 

que, deste modo, facilitem o seu recobrimento vegetal. 

FC.9 Após as atividade de movimentação de terras, deverão ser repostas as condições 

de drenagem natural na linha de água efémera localizada imediatamente a este 

do local de implantação do hotel. 

Desmatação/ 

Movimentos de 

terra 

FC.10 Deve ser desenvolvido um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e 

efetivo de todos os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do 

solo/subsolo. 

FC.11 Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos, nomeadamente da EN102, e 

da área afeta à obra, por forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

FC.12 Deverá ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

FC.13 Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e maquinaria de 

apoio à obra. 

FC.14 O empreiteiro deverá fazer prova da certificação da classe de nível da potência 

sonora emitida por toda a maquinaria de apoio à obra. 

Construção de 

edifícios e 

infraestruturas 

FC.15 Selecionar sempre que possível técnicas e processos construtivos que gerem 

menos ruído. 
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  Fase de construção – Medidas de minimização e recomendações 

FC.16 Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da 

frequência de atividades de construção que gerem elevado ruído apenas ao 

período diurno (das 08h00 às 20h00) e dias úteis, e tendo em atenção o 

estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

FC.17 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, a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados 

para os diferentes fluxos de resíduos.  

FC.18 Deverá ser mantido um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e 

respetivo destino final, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

FC.19 No estaleiro, a zona de armazenamento de substâncias poluentes deve ser 

drenada para uma bacia de retenção impermeabilizada, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 

contaminem o solo e as águas. 

FC.20 O empreiteiro deverá requerer uma licença junto da APA/ARH-Norte com vista 

ao licenciamento da fossa séptica a instalar no estaleiro. 

FC.21 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados na obra devem ser 

armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a 

destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

FC.22 Interditar a rejeição nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra. 

FC.23 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à 

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado. 

FC.24 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve 

ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. 

Gestão de 

materiais, resíduos 

e efluentes 

FC.25 Proibir as queimas a céu aberto. 

Final da obra 
FC.26 No final da obra deverá ser efetuada a limpeza e recuperação paisagística em 

toda a área intervencionada. 

 

Quadro 6.3 – Medidas de minimização e recomendações a implementar na fase de funcionamento do projeto. 

  Fase de funcionamento – Medidas de minimização e recomendações 

FF.1 Deverá ser instalado um medidor de caudal nas captações de água. 

Gerais FF.2 Deverá ser garantida a manutenção dos espaços verdes criados com a 

implementação do hotel. 

FF.3 Garantir a adequação dos meios de deposição temporária de resíduos às 

quantidades e tipo de resíduos produzidos. 

FF.4 Implementar medidas específicas para minimizar a produção de resíduos. 
Gestão de resíduos 

FF.5 Proceder regularmente ao envio para destino autorizado dos resíduos produzidos, 

por forma a não ser ultrapassada a capacidade local de armazenamento 

temporário. 
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7 Conclusões 
 

 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as 

principais conclusões das análises efetuadas. 

 

Começamos por relevar que a implementação do Hotel Senhora da Veiga apresenta 

importantes consequências benéficas na socioeconomia local e regional, tanto na 

fase de construção como de funcionamento. O funcionamento do hotel terá como 

consequência o aumento dos níveis de despesa com prestadores de serviços 

localizados na envolvente. No que respeita aos efeitos sobre as atividades, espera-se 

que o projeto potencie a atividade turística da região.  

 

O projeto apresenta, no entanto, impactes negativos decorrente da alteração 

morfologia do terreno que ocorre na fase de construção. 

 

A inexistência no local de infraestruturas de abastecimento de água e drenagem e 

tratamento das águas residuais obriga à construção de sistemas autónomos para 

garantir o funcionamento do hotel. 

 

As águas residuais domésticas serão tratadas numa Estação de Tratamento 

compacta, não existindo nesta fase do projeto informação que permita avaliar o 

impacte na qualidade dos recursos hídricos. 

 

Para os restantes fatores ambientais são esperados impactes negativos de baixa 

significância ou negligenciáveis. 
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