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1 | INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS 

O presente relatório tem como objetivo dar resposta ao Pedido de Elementos Adicionais para 

efeitos de conformidade, solicitado pela Comissão de Avaliação (Documento ID 176898). 

Neste sentido foram efetuados os respetivos ajustes e esclarecimentos relativos aos pontos 

analisados. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

O principal objetivo do empreendimento é permitir o desenvolvimento turístico de Vila Real e, 

de certa forma, dar resposta à carência deste tipo de equipamento no concelho. O projeto foi 

considerado pela Câmara Municipal de Vila Real (CMVR) e pela entidade Turismo do Douro 

como sendo de “interesse turístico para a promoção da região”  

O projeto é pioneiro na utilização dos sistemas ecológicos sustentáveis, usando painéis 

fotovoltaicos para aquecimento de água e para a geração de energia, bem como a reciclagem 

de 100% da água utilizada no complexo, dando preferência à utilização de materiais de 

construção naturais e biodegradáveis. 

O empreendimento representa um investimento global da ordem de cinco milhões de euros, 

criando perto de 80 postos de trabalho em época alta. Anualmente são esperadas 100 mil 

pessoas no complexo aquático, de natureza e aventura, cujo target nacional é Lisboa e Porto, 

na sua maioria, e o internacional são os mercados tradicionais, tais como França, Inglaterra, 

Bélgica e Espanha, até pela sua sazonalidade, e os novos mercados são o brasileiro, os EUA 

e Canadá, Japão e China e a Escandinávia, e que atenuará a tendência sazonal da atividade 

turística do Douro e em especial da atividade associada ao empreendimento. 

A 31 de janeiro de 2007 a CCDR-N emitiu parecer favorável ao empreendimento, no âmbito 

do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de julho, através de oficio com a referência DV-

17.14.03/0003/2004. 

A 18 de agosto de 2011 a CCDR-N enviou uma comunicação de incumprimento ambiental à 

antiga Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território (IGAOT) com a referência 

DAA/AIA (ID 980517), transmitindo um potencial incumprimento da legislação de AIA (DL 

n.º69/2000, de 3 de maio, com a redação e republicação produzidas pelo DL n.º197/2005, 

de 8 de novembro). Relativamente a esta comunicação, no ponto “embora não se detenha 

informação específica sobre a localização, foi confirmado junto da CMVR que o projeto se 

localiza em área da RN2000, em particular no Sítio PTCON0003 – Alvão/Marão”, considera-

se infundada tal confirmação pelo facto da localização se encontrar na freguesia de Andrães, 



Relatório de resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

(PEA), no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto “NaturWaterPark – Parque de 

campismo com diversões Aquáticas”  

Obra: Naturwaterpark – Parque De Diversões Do Douro 

Cliente: Eduardo Teixeira Rodrigues Ref.ª: E.4.3.011.001.15 R00 

 

 

 

Página 5 de 38 

consideravelmente distante da área do Sítio PTCON0003 – Alvão/Marão, encontrando-se na 

margem esquerda do rio Corgo, o qual nem sequer passa pela freguesia em causa. 

Não obstante esta informação, a área em causa deveria ser sujeita a um procedimento de AIA, 

pelo exposto no ponto:” nos termos da aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º69/2000, de 

3 de maio, com a redação e republicação produzidas pelo Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 de 

novembro, este projeto, face à área que detém, encontra-se sujeito a um procedimento de AIA 

prévio a qualquer ação de implementação do projeto ou autorização do mesmo, atento ao 

previsto na alínea d) do ponto 12 do Anexo II da legislação referida”. 

A 9 de dezembro de 2011, a CCDR-N enviou um pedido de esclarecimentos, com a referência 

DAS/DAA (ID 1024087) à CMVR. Em resposta, foi referido pela CMVR que “o projeto no seu 

conjunto não provocaria um impacte significativo no ambiente tal como estipula o n.º 4 do 

artigo 1º do DL n.º197/2005, de 8 de novembro e que dado a zona de campistas e 

caravanistas, o recinto de diversões aquáticas e o parque de estacionamento terem um caráter 

de funcionamento com certa autonomia dentro do próprio empreendimento turístico, sendo 

que vistas as funções isoladamente não eram atingidas as áreas que implicam AIA de acordo 

com o anexo II do DL n.º197/2005, de 8 de novembro poderia haver entendimento que o 

projeto estaria isento de AIA”, em harmonia com o despacho do Vereador do Pelouro do 

Urbanismo deste Município de 24 de Agosto de 2011. No entanto, “as componentes do último 

projeto aprovado não são passiveis de diferenciação em processos de licenciamento 

diferenciados…” e “ a área afeta ao pedido era de 45.350 m2…”. De referir ainda que, “Por 

opção do requerente e de acordo com o projeto o recinto de diversões aquáticas o qual tem 

piscinas associada está integrado no parque de campismo.” 

Neste âmbito, a 25 de janeiro de 2012, a CCDR-N enviou uma comunicação ao requerente, 

com a referência DSA/DAA (ID 1039942), transmitindo “que o projeto, com tais 

características, se encontra sujeito a um procedimento de AIA previamente a qualquer ato de 

licenciamento ou de instalação do projeto”. 

A 20 de novembro de 2013 foi emitido o projeto de declaração de desconformidade pela 

CCDR-N com a referência DSA/DAA (ID 1506737) e enviado para a Câmara Municipal de Vila 

Real, a qual procedeu ao envio do referido para o proponente a 06 de fevereiro de 2014 (ref. 

230/245/118/05). 

No sentido de dar resposta ao ofício nº 230/245/118/05, relativo ao projeto de Declaração de 

Desconformidade, foi entregue na CMVR, no dia 20 de fevereiro de 2014, o ofício de resposta 

do proponente solicitando a prorrogação do prazo para entrega do aditamento ao EIA.  

A 6 de maio de 2014 deu entrada na Direção de Serviços da CCDR-N um documento 

designado Aditamento, que corresponde à resposta ao projeto de Declaração de 

Desconformidade (PDD).  

A 26 de Maio de 2014 a CCDR-N emitiu o documento com a referência ID1621947 como 

resposta às alegações produzidas sobre o projeto de declaração de desconformidade. 
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A CCDR-N comunicou a 26 de Maio de 2014 a Declaração de Desconformidade emitida sobre 

o procedimento de AIA do projeto em questão, onde informou o proponente quanto à 

Desconformidade do EIA determinando assim o encerramento do respetivo procedimento de 

AIA. 

A 20 de novembro de 2014, foi entregue na Câmara Municipal de Vila Real um novo Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) e projeto no sentido de dar entrada a um novo processo de 

avaliação.  

O novo procedimento de AIA relativo ao projeto foi instruído a 25 de novembro de 2014 pela 

Autoridade de AIA, encontrando-se atualmente em fase de avaliação da conformidade do EIA. 

A 19 de dezembro de 2014, foi realizada a apresentação do projeto e do respetivo EIA à 

Comissão de Avaliação nas instalações da CCDR-N.  

Como resultado da avaliação do procedimento, foi emitido em 19 de dezembro de 2014, o 

Pedido de Elementos Adicionais ao EIA (Doc. ID 1768978). Após a receção dos documentos 

referidos anteriormente, vem o proponente apresentar o presente Relatório de resposta ao 

Pedido de Elementos Adicionais (PEA), no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto “NaturWaterPark – Parque de campismo com diversões Aquáticas” 

e Resumo Não Técnico revisto tendo em conta as alterações efetuadas. 
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2 | RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS: 

2.1. RECURSOS HÍDRICOS 

2.1.1.  

 

Para a realização das atividades realizadas no Parque de Diversões existem 3 origens da água 

– rede de abastecimento público, furo, e água pluviais. 

O consumo de água de rede de abastecimento público é para utilização nas instalações como 

cozinha e restaurante, balneários e bungalows. O consumo médio anual ronda os 500m3. 

A água do furo é usada para a rega dos espaços verdes e o abastecimento do tanque de 

compensação para utilização na rede de incêndios do parque e utilização nas piscinas. O 

consumo médio anual é de cerca de 400m3.  

Não foi contemplado no projeto o uso de águas pluviais. Estas são encaminhadas para 

coletores enterrados que conduzem as águas, por sua vez, para a rede de águas pluviais. 

Posteriormente, estão são encaminhadas para a linha de água mais próxima. 

 

2.1.2. 

 

No que diz respeito a este ponto, as finalidades da água do furo são, efetivamente, a rega dos 

espaços verdes e o abastecimento do tanque de compensação para utilização na rede de 

incêndios do parque e utilização nas piscinas. Este lapso foi já retificado com a submissão de 

um pedido de alteração do título, junto da APA/ARH Norte, no sentido de contemplar todas 

as utilizações descritas (Anexo 1 – Ofício ARH-N). 
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2.1.3. 

 

 

SISTEMA INSTALADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

De uma forma geral, o sistema adotado, teve em conta a não existência de uma rede pública 

de saneamento de águas residuais domésticas, e assim foi concebido um sistema de rede de 

esgotos que encaminha as águas residuais para três mini ETAR (estação de tratamento de 

águas residuais) implementadas no local. 

Na conceção geral da rede de drenagem das águas residuais domésticas, optou-se por dividir 

a mesma em três redes separadas.  

Uma das redes recebe os esgotos das retretes e urinóis (águas negras), uma segunda rede 

recebe os esgotos provenientes das cozinhas (águas com gorduras) e por fim uma terceira rede 

recebe as águas provenientes de lavatórios, bases de chuveiro, máquinas de lavar roupa e 

tanques de lavar roupa (águas saponáceas).  

As águas resultantes desta terceira rede são posteriormente reutilizadas no abastecimento das 

descargas de bacias de retrete e urinóis. 

As águas residuais são reunidas nos coletores horizontais ao nível do rés-do-chão de cada 

edifício e posteriormente encaminhadas para as três mini ETAR (estação de tratamento de 

águas residuais) colocadas em local próprio, conforme indicado nas peças desenhadas do 

projeto, não havendo mistura de águas. 

O aproveitamento das águas saponárias é efetuado através da recolha das mesmas, após 

tratamento inicial, num poço de bombagem que faz posteriormente o abastecimento da rede. 

O cálculo dos diâmetros a utilizar nas tubagens de drenagem de águas residuais, foi feito por 

intermédio do programa de cálculo automático Cype – Instalações de Edifícios, de acordo com 

o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto). 

Analogamente ao cálculo do caudal provável, na rede de abastecimento de água, o caudal nas 

redes de drenagem de águas residuais é afetado por um fator, designado coeficiente de 
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simultaneidade, função do caudal ou número de aparelhos, de modo a expressar no cálculo o 

não funcionamento simultâneo de todos os aparelhos. O coeficiente de simultaneidade tem 

em conta a especificidade da instalação a calcular. A transformação de caudais brutos em 

caudais prováveis foi realizada com base na equação proposta no referido decreto-lei n.º 

23/95. 

Através dos cálculos efetuados obtemos os seguintes caudais que afluem as ETAR: 

– Águas negras: 151,21m3/h 

– Águas com gorduras: 19,33m3/h 

– Águas saponáceas: 70,48m3/h 

O regulamento limita os diâmetros mínimos dos ramais individuais de descarga dos aparelhos, 

devendo estes ter diâmetro igual ou superior ao dos sifões. 

O dimensionamento dos ramais de descarga individuais é feito para meia secção, na sua 

maioria, excluindo a máquina de lavar loiça, a máquina de lavar roupa e o tanque, em que se 

optou por dimensionar a secção cheia, respeitando as distâncias máximas entre o sifão e a 

secção ventilada, conforme o referido no decreto regulamentar nº23/95, evitando grandes 

inclinações e maiores diâmetros. Os ramais de descarga não individuais foram dimensionados 

para meia secção. As inclinações estão compreendidas entre 1 e 4%. Os ramais das águas 

saponáceas são independentes do ramal de descarga da bacia de retrete, tendo em vista 

impedir fenómenos de sifonagem induzida. 

Os caudais de cálculo são determinados com base na equação de Manning-Strickler, 

considerando escoamento a meia secção ou a secção cheia, conforme o referido. 

Os tubos de queda servem para conduzir as águas residuais domésticas, desde os ramais de 

descarga até aos coletores prediais, e foi tido em consideração que a distância vertical entre 

o início do ramal de descarga e o coletor predial fosse superior a dois metros, servindo 

simultaneamente, para ventilação das redes predial e pública. Para cada tubo de queda são 

definidos os aparelhos, ou conjuntos de aparelhos que contribuem para o caudal afluente ao 

respetivo tubo de queda, assim como a altura deste e a taxa de ocupação com que deve ser 

dimensionado. 

A taxa de ocupação do tubo de queda é a razão entre a área ocupada pela massa líquida e a 

área total da secção do tubo de queda. Não deve exceder o valor de 1/3, em sistemas com 

ventilação secundária, para que o escoamento se processe de forma anelar aderente à 

superfície interior do tubo de queda, evitando a formação de tampões, os quais conduzem à 

formação de ruídos e à desobstrução de sifões. 

O traçado dos tubos de queda é vertical, formado preferencialmente por um único alinhamento 

reto. Não sendo possível evitar as mudanças de direção, estas foram efetuadas por curvas de 

concordâncias, não excedendo o valor da translação 10 vezes o diâmetro do tubo de queda. 

O diâmetro dos tubos de queda é constante em toda a sua extensão, não podendo ser inferior 

ao maior dos diâmetros dos ramais ligados, com um mínimo de 50 mm. 
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O caudal total afluente ao tubo de queda designa-se por Caudal bruto. Com base neste último 

e na definição do coeficiente de simultaneidade, indicado no Decreto-Lei 23/95, são definidos 

os caudais prováveis, os quais servirão, conjuntamente com a taxa de ocupação, para o cálculo 

do diâmetro de cada tubo de queda. 

Com base nos valores obtidos, é calculado o diâmetro mínimo que satisfaz as condições de 

cálculo impostas e é selecionado o menor diâmetro, da série comercial utilizada que satisfaz 

as mesmas equações, estando representados nas peças desenhadas (projeto).  

A função dos coletores é a de recolha e transporte dos caudais provenientes dos tubos de 

queda e dos ramais de descarga. O diâmetro nominal dos coletores prediais não pode ser 

inferior ao maior dos diâmetros das canalizações a eles ligados, com um mínimo de 100 mm. 

Para a rede não predial, temos um diâmetro mínimo de 200mm.  

O seu dimensionamento é feito, por imposições regulamentares, considerando inclinações 

entre 1% e 4% para a rede predial e 0.30% a 15% para a rede não predial, com taxa de 

ocupação máxima de 50%. De igual modo, devem-se garantir forças tangenciais, 

denominadas forças tractivas, de modo a impedir a sedimentação de material sólido que limita 

a capacidade de vazão do coletor.  

Considera-se que existem condições de auto limpeza nas canalizações de redes de drenagem, 

quando a ação do próprio escoamento resulta no arrasto para jusante dos sólidos 

sedimentáveis, contidos nas águas residuais. Na impossibilidade de se assegurar a 

autolimpeza num ramal de ligação, deverão ser levadas a efeito adequadas operações de 

lavagem com a periodicidade exigida pelo sistema. 

O processo de cálculo é idêntico aos tubos de queda. Assim, com base nos caudais brutos, 

são avaliados os caudais prováveis ou de cálculo, é apresentado o diâmetro mínimo que 

satisfaz as condições de cálculo impostas por intermédio da fórmula de Manning-Strickler, e 

é selecionado o menor diâmetro, da série comercial utilizada, que satisfaz as mesmas 

equações. Esses diâmetros são apresentados nos quadros anexos ao projeto bem como nas 

peças desenhadas (projeto). 

O traçado é retilíneo, tanto em planta como em perfil e foram implantadas caixas de inspeção 

no seu início, em mudanças de direção, de inclinação e diâmetro e na confluência de 

coletores. 

O sistema de tratamento de águas residuais domésticas é do tipo sistema autónomo doméstico 

com capacidade para 500 pessoas. O tipo de tratamento é biológico aeróbio e após tratamento 

na ETAR, os efluentes serão usados para rega de jardins de uso público e rega de terrenos 

agrícolas (Anexo 2 – Pedido de Licença ETAR). 
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Figura 1 - Rede de esgotos e águas residuais (enquadramento imagem aérea) 

 

Figura 2 - Rede de esgotos e águas residuais (enquadramento cartografia militar) 
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2.1.5. 

 

Atendendo a que não existe uma rede pública de drenagem de águas pluviais, a rede traçada 

é encaminhada uma linha de água existente próxima do local do empreendimento. 

As águas recolhidas nas zonas impermeáveis, essencialmente as das coberturas dos edifícios, 

descarregam para tubos de queda. Os tubos de queda são recolhidos ao nível do piso 0 por 

coletores enterrados que conduzem as águas, por sua vez, para a rede de águas pluviais. 

A rede de coletores por sua vez encaminha as águas para a linha de água mais próxima 

(conforme referido anteriormente). 

Em mudança de direção ou declive foi colocada uma caixa de visita, e no topo dos tubos de 

queda existem ralos de pinha. 

O caudal a drenar é proveniente de coberturas, terraços ou pátios. Tendo em conta os cálculos 

efetuados para o dimensionamento da rede de recolha e drenagem de águas pluviais a efetuar 

no loteamento, foi obtido um caudal afluente à rede a executar de cerca de 767,79 m3/h, que 

é descarregado na linha de água anteriormente referida. 

As caleiras têm como finalidade a recolha e condução de águas pluviais aos ramais de 

descarga ou aos tubos de queda. 

Os coletores horizontais destinam-se a reunir as descargas provenientes dos tubos de queda 

e transportá-las para o ramal público.  

Ao longo da rede foram construídas caixas de vários tipos, desde a de mudança de direção à 

de junção. Estas caixas são apresentadas nas peças desenhadas e estão de acordo com o 

normalmente recomendado pela Direção Geral de Saneamento Básico. 

Depois de executadas, as redes foram submetidas a um ensaio para verificação do seu 

funcionamento, tendo-se especial atenção à retirada eventual de corpos estranhos ou restos 

de argamassa no interior das canalizações. 

As operações realizadas na execução dos ramais de águas pluviais foram as seguintes: 

  - Abertura de valas; 

  - Nivelamento das valas com terras cirandadas; 

  - Fornecimento e assentamento de tubos; 

  - Execução das caixas de areia; 

  - Execução dos ramais de ligação; 

  - Tapamento das valas com terras escolhidas, incluindo compactação e rega em camadas; 

  - Transporte dos produtos sobrantes para depósito; 
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A afluência à linha de água é feita no sentido do escoamento da mesma, pela margem direita 

da linha de água, de acordo com o previsto nas peças desenhadas, de forma a não agravar a 

erosão nas margens e leito.  

O local é o indicado no levantamento fotográfico que acompanha o projeto. 

A jusante da boca de descarga foi executado um enrocamento de pedra, uma zona dissipadora 

de energia que ajudará a que não haja agravamento na erosão das margens e leito da linha de 

água. (Anexo 3 – Plantas Hidráulica) 

 

 

 

Figura 3 – Rede de águas pluviais e local de descarga na linha de água existente (enquadramento em 

imagem aérea) 

LOCAL DE 
DESCARGA DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 
NA LINHA DE 
ÁGUA EXISTENTE 
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Figura 4 – Rede de águas pluviais e local de descarga na linha de água existente (enquadramento na 

Cartografia Militar) 

2.1.6. 

 

De acordo com a Carta Militar nº115, da Série M888 (escala 1:25.000) existe uma linha de 

água no terreno afeto ao projeto, no entanto esta informação foi contrariada pela informação 

disponibilizada nas cartas de Ordenamento e condicionante do PDM de Vila Real, na carta da 

Bacia Hidrográfica do rio Douro e na carta da rede hidrográfica do município de Vila Real. 

(informação vertida no Relatório Síntese do EIA e respetivos anexos). Teve-se a preocupação 

de in loco (Fig. 1) procurar a linha de água assinalada na carta militar, não tendo sido 

encontrada no local assinalado por esta, também se falou com a população que nos informou 

não ter conhecimento de qualquer linha de água nesta zona. No entanto, este talvegue na 

zona central do terreno, apesar de não corresponder a um curso de água, foi tido em 

consideração no sentido de não haver grandes alterações dos perfis e permitir a escorrência 

natural de águas pluviais. 

LOCAL DE 
DESCARGA DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 
NA LINHA DE 
ÁGUA EXISTENTE 

http://snig.igeo.pt/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=144&lang=pt


Relatório de resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

(PEA), no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto “NaturWaterPark – Parque de 

campismo com diversões Aquáticas”  

Obra: Naturwaterpark – Parque De Diversões Do Douro 

Cliente: Eduardo Teixeira Rodrigues Ref.ª: E.4.3.011.001.15 R00 

 

 

 

Página 15 de 38 

 

 

Figura 5 - Zona da Hipotética Linha de Água 

Fazendo o enquadramento do projeto com a rede hidrográfica da área envolvente, verificou-se 

que existem algumas linhas de água torrenciais, nas proximidades do projeto, as quais 

desaguam no ribeiro mais próximo - Ribeiro da Ponte da Corva, que por sua vez desagua na 

Ribeira de Tanha, a qual é um afluente do Rio Corgo. (Fig.6) 

A zona em estudo faz parte de uma pequena bacia rural de montanha – a do rio Corgo - 

integrada na bacia do Douro. O rio Corgo nasce próximo de Vila Pouca de Aguiar, atravessa a 

cidade de Vila Real e desagua no Douro, na Régua. 



Relatório de resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

(PEA), no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto “NaturWaterPark – Parque de 

campismo com diversões Aquáticas”  

Obra: Naturwaterpark – Parque De Diversões Do Douro 

Cliente: Eduardo Teixeira Rodrigues Ref.ª: E.4.3.011.001.15 R00 

 

 

 

Página 16 de 38 

 

 

Figura 6 - Enquadramento NWP na cartografia militar (escalas 1:15.000 e 1:5.000, respetivamente)  

 

 

LINHA DE ÁGUA 
EXISTENTE MAIS 
PRÓXIMA DO NWP 
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A captação de águas subterrâneas durante a fase de exploração constitui um impacte negativo 

pouco relevante, atendendo às disponibilidades existentes. No entanto, foi solicitada 

informação à ARH-Norte, que em resposta ao pedido de informação, remeteu os dados 

geográficos, em formato shapefile, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 

3763). A informação enviada refere-se às captações que se localizam na área envolvente do 

projeto (buffer de 1500 m), registadas e licenciadas na Base de Dados da APA/ARH do Norte. 

A partir da análise dos dados cedidos pela APA/ARH, estão identificadas e registadas na área 

de influência do parque um total de 30 captações e furos. Através de levantamentos de campo 

para perceção de existência de outras captações de água a envolvente do parque, além das 

anteriormente referidas, não foram obtidos resultados. No entanto, foram elaboradas fichas 

de campo relativas aos pontos que serão alvo de monitorização (definidos no PGM). (Anexo 8 

– Fichas de Campo). Na realização destes levantamentos de campo foi possível confirmar a 

localização efetiva dos furos existentes no Naturwaterpark e chegou-se à conclusão que as 

localizações dos mesmos diferem ligeiramente dos dados fornecidos pela APA/ARH. 

 

Figura 7 - Captações de água na envolvente do NWP (área de influência de 1.500m) 
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Tabela 1 - Furos/ Captações NWP 

DESIGNAÇÃO PONTO DE ÁGUA LICENÇA 
COORDENADAS 

Latitude Longitude 

Sub1 
Poço particular, utilizado 

para fins domésticos e rega 

Licença 

A009076.2014.RH3  

(Naturwaterpark) 

41°15'25.9"N 7°39'09.7"W 

Sub2 
Poço particular, utilizado 

para usos domésticos e rega 

Licença 

A012293.2014.RH3  

(Eduardo Teixeira Rodrigues) 

41°15'20.5"N 7°39'08.4"W 

Sub3 
Poço particular, utilizado 

para fins domésticos e rega 

Licença 

A011472.2014.RH3 

(Eduardo Teixeira Rodrigues) 

41°15'27.2"N 7°39'05.2"W 

 

Relativamente a este descritor podem resultar Impactes Cumulativos pouco negativos, 

resultantes de um acréscimo pouco significativo do consumo de água ao nível local. No 

entanto, no sentido de minimizar estes impactes foram implementadas Medidas de 

Minimização em todo o empreendimento, como a implementação de medidas de gestão e 

poupança de água, a diversificação das origens de água e ainda a inspeção periódica das 

tubagens das captações. 

 

2.1.7. 

 

Aquando da construção do empreendimento foi tida em consideração a capacidade de 

escoamento da linha de água para onde são encaminhadas as águas pluviais. Através do 

levantamento fotográfico e visita ao local, foi possível constatar que a zona prevista para a 

descarga das águas não apresenta risco de cheia devido aos declives elevados que se 

apresentam no terreno. 

Foi realizado um estudo a fim de perceber qual seria a capacidade máxima de escoamento 

que a secção da linha de água é capaz de oferecer. Para isso usou-se a fórmula de Manning: 

 

 

Dimensões do leito 

(mxm) 
Declive 

Caudal Max. Admitido 

(m3/h) 

Caudal afluente 

(m3/h) 

1.0 x 2.0m2 3,00% 15.712,18 767,79 
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Pelos resultados obtidos neste estudo, chegou-se facilmente à conclusão que a secção 

transversal da linha de água (onde ocorre a descarga das águas pluviais recolhidas no local do 

empreendimento) apresenta uma capacidade de escoamento máximo de 15.712,18 (m3/h) 

(considerou-se no calculo um Ks= 20m1/3/s (taludes de terra sem manutenção)), mais que 

suficiente para aguentar o acréscimo de caudal previsto de 767,79 m3/h e por isso não irá 

acarretar problemas futuros para o local. 

Uma vez que o acréscimo de caudal potenciado pela descarga de águas pluviais no curso de 

água, não é significativo, não foram contempladas medidas de minimização para este ponto. 

 

2.1.8. 

 

Relativamente ao equipamento utilizado para o tratamento de águas residuais (ETAR), este 

satisfaz as recomendações aplicáveis pela Diretiva 89/106/EEC de 28 de Dezembro de 1988, 

referentes aos Sistemas para o Tratamento Secundário de Águas Residuais Domesticas. 

Estes equipamentos asseguram ainda o cumprimento das normas legais Portuguesas em vigor 

em matéria de águas residuais, nomeadamente as constantes no Dec. Lei n.º 152/97 de 19 

de Junho, e o 236/98 de 1 de Agosto para descarga em Meio Recetor Natural (Água 

/Solo).(Anexo 7) 

As lamas em excesso (de quantidade reduzida em sistemas de baixa carga) serão removidas 

periodicamente e conduzidas a destino final, podendo equacionar-se a sua valorização agrícola 

como corretivo orgânico. 

Conforme referido nos pontos anteriores não existem impactes negativos significativos 

causados pela descarga de águas residuais da ETAR, pelo que não foram consideradas 

medidas de minimização.  

No que diz respeito às captações e furos existentes na envolvente do parque, considerando 

uma área de envolvência de cerca de 1500 metros de raio, foi possível confirmar a existência 

de 34 captações e furos registadas. Apesar do elevado número de captações, os impactes 

resultantes não têm expressão significativa. A área de estudo situa-se na bacia hidrográfica 

do Corgo e os balanços hídricos nas estações de referência evidenciam que os superavits 

superam os deficits hídricos, pelo que a globalidade da área é, tendencialmente, excedentária 

em recursos hídricos.  

No entanto, no sentido de minimizar potenciais impactes foram implementadas Medidas de 

Minimização em todo o empreendimento, como a implementação de medidas de gestão e 

poupança de água, a diversificação das origens de água e ainda a inspeção periódica das 

tubagens das captações. 
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2.2. ENTIDADE LICENCIADORA 

 

Relativamente aos elementos solicitados pela entidade licenciadora, ficou esclarecido em 

sede de comissão avaliadora que estes estão relacionados com o anteroir projeto. No que 

respeita ao presente projeto, todos os elementos solicitados estão vertidos no EIA, situação 

que foi verificada à data da apresentação do Projeto e EIA à comissão avaliadora, no dia 19 

dezembro de 2014. 
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2.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

 

 

Sempre que considerado aplicável foram caraterizados os potenciais impactes cumulativos ou 

sinérgicos. Por impactes cumulativos entendem-se aqueles que resultam de acumulação de 

efeitos menores, cuja expressão é assinalável a partir de um determinado limiar, ou os que 

resultam da acumulação de efeitos similares em áreas envolventes. Por impactes sinérgicos 

entendem-se os que resultam da interação de impactes diretos ou indiretos resultando em 

impactes ou riscos ambientais de significância maior ou mais gravosa que a simples adição 

de impactes contribuintes. 

A implantação do Naturwaterpark não resultou em impactes cumulativos significativos porque 

não existem na envolvente projetos de efeitos similares. 

Contudo, em relação ao descritor Hidrogeologia, podem resultar Impactes Cumulativos pouco 

negativos, resultantes de um acréscimo pouco significativo do consumo de água ao nível local. 

No sentido de minimizar estes impactes foram implementadas Medidas de Minimização em 

todo o empreendimento: 

– Medidas de gestão e poupança de água; 

– Diversificação das origens de água; 

– Inspeção periódica das tubagens das captações. 

No que respeita aos Sistemas Ecológicos, pode fazer-se uma avaliação para o conjunto dos 

grupos faunísticos considerados. Assim, para este macro-descritor verifica-se um efeito 

cumulativo negativo, não representando uma média da valoração individual de cada grupo, 

uma vez que o impacte do empreendimento incide em simultâneo sobre todos os grupos 

faunísticos e sobre as suas relações ecológicas de interdependência, produzindo assim um 

efeito ao nível do ecossistema, que é superior à soma dos efeitos parciais de cada grupo. 

Contudo, dadas as características das comunidades vegetais e faunísticas presentes (elevada 

plasticidade ecológica e adaptadas à presença humana), este impacte traduz-se numa reduzida 

amplitude e pouco significativo. 

Também no que respeita ao descritor socioeconomia, a criação de emprego nas diferentes 

fases do projeto, resulta num impacte cumulativo positivo significativo desse indicador ao 

nível local. 
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2.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

No que respeita à análise de impactes na Geologia, nomeadamente à informação vertida no 

ponto 2.2 do Capitulo V (Análise de Impactes Ambientais e Medidas), efetivamente para esta 

fase do processo os impactes neste descritor não têm expressão, pois não são registadas 

quaisquer afetações nesta vertente, decorrentes da exploração da instalação turística. 

A existência de informação contraditória deveu-se ao facto de, aquando da realização da 

Avaliação Global de Impactes (Ponto 2.2, do Capítulo VI), por lapso terem sido considerados 

também os impactes que ocorreram durante a fase de construção (fase que ocorreu antes da 

realização do EIA, mas cujos impactes foram significativos e prevalecem até à presente fase). 

No entanto, e porque a realização do EIA ocorreu já em fase de exploração, e 

consequentemente a avaliação dos descritores é referente a esta, para o descritor geologia a 

Avaliação de Impactes é a seguinte: 
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MAGNITUDE 
DURAÇÃO 

TEMPORAL 
SENSIBILIDADE MITIGAÇÃO  INCIDÊNCIA 

R
E

S
U

L
T
A
D

O
 

  

A
lt

a
 

M
e
d
ia

 

B
a
ix

a
 

L
o
n
g
o
 P

ra
zo

 

C
u
rt

o
 P

ra
zo

  

A
lt

a
 

M
e
d
ia

  

B
a
ix

a
 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
u
la

 

D
ir

e
ta

 

In
d
ir

e
ta

  

Geologia   X   X     X   X     X   

 
IMPACTES AMBIENTAIS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS:  

- Magnitude Alta ou Média + Longo Prazo + Sensibilidade Alta ou Média + Mitigação Nula 

ou Parcial + Incidência Direta  

 
IMPACTES AMBIENTAIS MODERADAMENTE ADVERSOS: 

 - Magnitude Alta ou Média + Curto Prazo + Sensibilidade Alta ou Média + Mitigação Nula 

ou Parcial + Incidência Direta ou Incidência Indireta  

 - Magnitude Alta ou Média + Longo Prazo ou Curto Prazo + Sensibilidade Alta ou Média + 

Mitigação Total + Incidência Direta ou Incidência Indireta  

 - Magnitude Alta ou Média + Longo Prazo ou Curto Prazo + Sensibilidade Baixa + 

Mitigação Nula ou Parcial + Incidência Indireta  

 - Magnitude Baixa + Longo Prazo + Sensibilidade Alta ou Média + Mitigação Nula ou 

Parcial + Incidência Indireta  

 
IMPACTES AMBIENTAIS MENORES OU DESPREZÍVEIS:  

 - Impactes que não se enquadram nas duas categorias acima  
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2.5. SOCIO-ECONOMIA 

 

Na envolvente próxima do empreendimento existem habitações, as quais foram tidas em 

consideração para avaliação de impactes ligados aos diferentes descritores. Os impactes 

negativos que, na presente fase, influenciam de forma mais direta a comunidade que vive na 

envolvente do Naturwaterpark, estão ligados essencialmente ao aumento dos níveis de ruido, 

resultantes do aumento do tráfego viário local e das normais atividades de exploração do 

Parque. No entanto, estes impactes têm muito pouca expressão e acabam por se traduzir 

nulos a reduzidos.  

No sentido de melhor esclarecer este ponto, foi solicitada na Junta de Freguesia de Andrães, 

onde se insere o Naturwaterpark, uma declaração onde se comprova que não existiram, até à 

data, quaisquer queixas de ruído ambiente proveniente do parque. Mais, refere ainda que a 

instalação do Parque resultou positiva, uma vez que possibilita um desenvolvimento 

económico e social para a freguesia, através da geração de emprego e riqueza, e também por 

ser uma atração turística e de diversão/ entretenimento (Anexo 4). Um outro impacto positivo 

foi a requalificação da área e diversificação da paisagem. 

Relativamente ao plano de comunicação, o proponente durante a execução do projeto elaborou 

um Plano de Comunicação usando canais de comunicação de marketing como publicidade, 

divulgação através das redes sociais como o Facebook, onde para além de publicitar o 

empreendimento se preocupou em explicar em que é que este consistia e as mais-valias que 

traria para a região, ouviu também a população da freguesia de Andrães, mais especificamente 

de Póvoa, a aldeia onde se situa o Naturwaterpark, esta auscultação foi de forma direta e 

informal, sendo assim não existem registos dos resultados. 

Neste momento, o proponente pretende elaborar inquéritos à população onde seja possível 

verificar o seguinte: 
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 Analisar a recetividade da população ao projeto; 

 Avaliar se ocorreram incómodos/alteração da qualidade de vida para as populações durante 

a fase de construção (produção de ruído, emissão de poeiras e/ou gases, etc.);  

 Avaliar se no momento atual, durante a fase de exploração existem algum tipo de 

incómodos; 

 Avaliar os impactes, nas fases de construção e/ou exploração, decorrentes das alterações 

aos usos dos solos;  

 Analisar os efeitos do projeto na economia local e regional e surgimento/potenciação de 

atividades económicas e emprego; 

 Audição de sugestões por parte da população. 

Os inquéritos serão realizados diretamente com a população e através da Junta de Freguesia 

de Andrães. 
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2.6. RUÍDO 

 

A caracterização das emissões de ruído na situação de referência (Medição de níveis de 

pressão sonora e determinação do nível sonoro médio de longa duração), foram realizadas em 

2014, já em fase de exploração do parque. 

Tendo em conta os níveis sonoros obtidos nos 2 pontos de medição: 

PONTO 1: Ld = 47.3 dB(A) ; Le = 43.6 dB(A); Ln = 40.0 dB(A); 

PONTO 2: Ld = 38.9 dB(A) ; Le = 35.1 dB(A); Ln = 32.1 dB(A); 

 

Aplica-se o disposto no nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído – “O disposto no 

ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 
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indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor 

do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 

dB(A), considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007.” 

 

Conforme se pode verificar pelos resultados obtidos, todos os valores, do indicador LAeq do 

ruído ambiente no exterior são iguais ou inferiores a 45 dB(A), aplicando-se o disposto no nº 

5 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, à exceção do Ponto 1 no período diurno, em 

que o valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior, é de 47 dB(A).  

Desta forma e tendo em conta as fontes de ruído identificadas durante a fase de exploração: 

 

 

Não se afigura necessário a realização da avaliação do Critério de Incomodidade junto a este 

recetor no período diurno, uma vez que não existe influência dos níveis sonoros provenientes 

do PARQUE DE DIVERSÕES DO DOURO – NATURWATERPARK, não sendo audível ruído 

proveniente do mesmo. 

Para a fase de desativação, e devido às caraterísticas desta fase, nomeadamente pelo aumento 

do número de fontes de ruído comparativamente à presente fase de exploração, cuja 

localização no espaço e no tempo é difícil de determinar com rigor, apenas se pode realizar 

uma abordagem quantitativa genérica do impacte ambiental, tendo por base o estabelecido 

legalmente no que refere à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Neste sentido, indicam-se tabela seguinte, as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 

contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 db(A), 55 db(A) e 45 db(A), considerando fontes 

pontuais, um meio de propagação homogéneo e quiescente, e os valores limite da potência 

sonora estabelecidos no anexo V do Decreto-lei nº 221/2006, de 8 novembro. 

 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das Tonais: 

13:32 Não

Mem. às Impulsivas:

101 13:47 Não

Das Tonais: 

13:48 Não

Mem. às Impulsivas:

102 14:03 Não

Das Tonais: 

15:22 Não

Mem. às Impulsivas:

110 15:37 Não

Med.2

Med.3

48,3

Med.1

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes
Observações

49,8
Proximidade à estrada de ligação Vila Real - 

Sabrosa, proximidade do aeródromo.

19-02-2014 47,6 49,4
Proximidade à estrada de ligação Vila Real - 

Sabrosa, proximidade do aeródromo.

18-02-2014 45,7 48,6
Proximidade à estrada de ligação Vila Real - 

Sabrosa, proximidade do aeródromo.

18-02-2014



Relatório de resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

(PEA), no âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) do projeto “NaturWaterPark – Parque de 

campismo com diversões Aquáticas”  

Obra: Naturwaterpark – Parque De Diversões Do Douro 

Cliente: Eduardo Teixeira Rodrigues Ref.ª: E.4.3.011.001.15 R00 

 

 

 

Página 27 de 38 

Tabela 2 - Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45dB(A) (fase de desativação) 

 

 

Os valores definidos na tabela podem aumentar ou diminuir, conforme o número e/ou tipo de 

equipamentos utilizados, e ainda devido aos obstáculos à propagação sonora, entre a zona de 

obra e os recetores sensíveis. No entanto, é expectável que a menos de 10m da obra o nível 

sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A), e 

que a menos de 100metros seja superior a 45 dB(A). 

Face ao exposto perspetiva-se a ocorrência dos seguintes impactes ambientais: 

 Impactes diretos, locais, prováveis, reversíveis, imediatos, temporários e negativos. De 

magnitude reduzida e significância reduzida a média. 

Além dos trabalhos a desenvolver no estaleiro e frentes de obra, também o aumento do fluxo 

de transportes ligados ao desenvolvimento dos trabalhos terão impactes ao nível do ambiente 
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sonoro. No entanto, não é expectável que se venha a verificar incumprimento dos limites 

legais, devido a este tráfego. A título elucidativo, pode referir-se que na envolvente imediata 

de uma estrada, considerando uma velocidade de circulação de cerca de 50km/h, dois 

veículos pesados por hora, não deverão fazer ultrapassar o valor de 55 dB(A), e que quatro 

pesados por hora, não deverão fazer ultrapassar os 58 dB(A). Assim, perspetiva-se a ocorrência 

dos seguintes impactes: 

 Recetores sensíveis mais próximos das vias de acesso à obra:  

– Indiretos, locais, prováveis, reversíveis, imediatos, temporários, negativos, de 

significância reduzida e magnitude reduzida a média. 

 

 Recetores sensíveis mais afastados das vias de acesso à obra:  

– Indiretos, locais, prováveis, reversíveis, imediatos, temporários, negativos, de 

significância e magnitude reduzidas. 

 

Durante a Fase de Exploração propõe-se o seguinte Plano de Monitorização (Anexo 5): 

Medições dos níveis de pressão sonora e determinação do nível sonoro médio de longa duração 

conforme o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011), sendo os resultados 

interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, 

Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007; nos mesmos Pontos 1 e 2, juntos 

dos recetores sensíveis mais próximos 

 

Tabela 3 - Localização geográfica dos recetores sensíveis 

PONTO 1 (PR01) PONTO 2 (PR02) 

Latitude: 41° 15' 32,180" N Latitude: 41° 15' 22,878" N 

Longitude: 7° 39' 09,437" W Longitude: 7° 39' 19,150" W 

 

 
Figura 8 - localização dos recetores sensíveis ao ruído na envolvente do NWP 
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Deverão ser realizadas anualmente (preferencialmente na época de Verão) até à Fase de 

Desativação, inclusive. 

As medições serão efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 

nomeadamente: 

 Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1; 

 Termo-anemómetro. 

 

Previamente ao início das medições, será verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem 

como os respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições 

proceder-se-á à calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não 

deverá diferir do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de 

medições não é considerado válido e é repetido com outro equipamento conforme ou depois 

de identificado e devidamente corrigida a causa do desvio, de acordo com os procedimentos 

definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 

No exterior as medições serão realizadas com o microfone do sonómetro situado a uma altura 

de 3,8 m a 4,2 m acima do solo. 

As considerações expressas seguirão o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível 

sonoro contínuo equivalente). 

No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do 

regime de funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo 

de longa duração em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento 

de recolha das medições, número de medições e respetiva duração). 

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de 

tempo de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo 

menos dois dias, cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de 

referência que estejam em causa. Por amostra entende-se um intervalo de tempo de 

observação que pode conter uma ou mais medições. 

 

A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada: 

LAeq,T = 10 × lg [
1

n
∑ 10(LAeq,t)i/10

n

i=1

] 

Onde:  

– n é o número de medições, 

– (LAeq,t)i é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 
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Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de 

tempo de referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da 

fonte, devem ser efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador 

de longa duração, mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, 

deve ser aplicada a seguinte equação: 

LAeq,T = 10 × lg [
1

T
∑ ti × 10(LAeq,t)i/10

n

i=1

] 

Onde:  

– n é o número de medições, 

– ti é a duração do ciclo i, 

– (LAeq,t)i é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

– T = ∑ ti corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período 

de referência em análise. 

 

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal 

sonoro em termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios 

no interior, a duração mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no 

exterior, a duração mínima deve ser de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de 

fontes e à variabilidade das condições de propagação que influenciam o registo de medição. 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor 

do indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos 

valores médios de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, 

ponderados em função das suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração 

em causa. 

Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se 

LAeq,T = LAE
̅̅ ̅̅ ̅ + 10 × lg n − 10 × lg(

T

t0
) 

Onde: 

– LAE é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo 

tipo, no intervalo de tempo T (em segundos), 

– t0=1 segundo. 
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2.7. RESÍDUOS  

 

Identificação da Produção de Resíduos e dos locais de acondicionamento dos resíduos 

No Parque existem recipientes adequados por forma a permitir que os utentes selecionem os 

resíduos de acordo com o sistema de gestão de resíduos local ou nacional. Foram colocadas 

informações visíveis e fáceis de compreender nas diferentes áreas do parque de campismo 

pedindo aos utentes que separem os seus resíduos.  

Para os resíduos sólidos urbanos indiferenciados, existem no parque contentores com 

capacidades que vão de 50 lts a 1000 lts e a sua recolha é efetuada pela empresa FOCSA – 

Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, S.A. que de seguida transporta os resíduos para 

o Aterro de Resíduos Não Perigosos da Resinorte localizado em Mosteirô, Andrães, Vila Real. 

Existem ecopontos no Parque para colocar os resíduos provenientes de uma triagem seletiva, 

a sua recolha está inserida no circuito de Recolha Seletiva efetuado pela entidade acreditada 

para efeito a RESINORTE - Valorização e tratamento de resíduos sólidos, S. A. (Grupo EGF). 

A recolha dentro do parque é feita pelos funcionários do parque, que encaminham os resíduos 

para os contentores que existem na entrada do mesmo e onde as empresas de recolha, 

procedem à mesma. 

A recolha de Óleos e gorduras alimentares está a cargo da empresa Reciol, Reciclagem de 

Óleos, Lda. que sempre que vêm fazer a recolha substituem os contentores cheios por vazios 

devidamente homologados para o efeito. Os contentores de recolha de óleos estão 

acondicionados na parte traseira da zona do restaurante, numa zona exterior, abrigada e 

impermeabilizada.  
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Quanto a Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, quando existirem este tipo de resíduos 

serão transportados para o parque multimateriais da EMAR, gerido pela empresa Mirapapel, 

Lda. que de seguida fará a valorização deste tipo de resíduos. 

 

 

Figura 9 - Localização dos contentores e ecopontos (imagem aérea) 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DOS 

CONTENTORES E 

ECOPONTOS RECOLHIDOS 

PELAS EMPRESAS FOCSA E 

RESINORTE 
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Figura 10 - Pormenor da localização dos contentores e ecopontos 

 

1 – Contentores de resíduos sólidos 

urbanos indiferenciados 

 

2 – Ecopontos 

 

3 – Contentores de óleos usados e 

gorduras 

 

3 

2 

2 

1 
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Na fase de exploração é dada especial atenção à sensibilização dos utentes e dos funcionários 

para a importância da reciclagem e da triagem de resíduos, de forma a dar escoamento a todo 

o tipo de resíduos produzidos para destino final adequado. 

Todos os resíduos produzidos têm um acondicionamento próprio, nunca se misturando. Na 

Tabela 3 pode-se verificar o tipo de resíduos produzidos e a periodicidade de recolha e os 

operadores específicos para a gestão, eliminação e valorização dos diferentes resíduos e que 

estão de acordo com o sistema de gestão de resíduos atualmente efetuado no concelho de 

Vila Real, de forma a cumprir o estipulado no Regulamento de Resíduos Urbanos e Higiene 

Urbana do Município de Vila Real. 

 

Tabela 4 - Resíduos produzidos na fase de exploração e periodicidade de recolha 

TIPO DE 

RESÍDUO 
CÓDIGO LER ACONDICIONAMENTO OPERADOR 

FREQUÊNCIA DE 

RECOLHA 

Papel e Cartão  20 01 01 Ecoponto para papel  Resinorte Quinzenal 

Vidro  20 01 02 Ecoponto para vidro  Resinorte Quinzenal 

Plástico  20 01 39 
Ecoponto para 

embalagens de plástico  
Resinorte Quinzenal 

Óleos e gorduras 

alimentares  
20 01 25 Contentores próprios  Reciol 

Quando 

necessário 

Outros resíduos 

urbanos e 

equiparados, 

incluindo mistura 

de resíduos  

20 03 01 
Contentor para resíduos 

urbanos indiferenciados  
FOCSA Trissemanal 

Pilhas  20 01 34 Ecoponto para pilhas  Resinorte Quinzenal 

Equipamento 

elétrico e 

eletrónico fora de 

uso  

20 01 36 Granel  Mirapapel, lda 
Quando 

necessário 

 

A medida minimizadora mais importante, quer na fase de exploração quer na fase de 

desativação, diz respeito ao cumprimento de toda a legislação em vigor relativa à gestão de 

resíduos. 

Assim, é importante a adoção de Planos de Gestão de Resíduos (Anexo 6) que preveja 

cláusulas que obriguem o Dono de Obra e/ou Empreiteiro a cumprir a legislação em vigor neste 

domínio, bem como um conjunto de boas práticas de gestão de resíduos, nomeadamente: 

1. No que respeita à fase de exploração, será cumprida a legislação em vigor sobre gestão 

de resíduos. Nesse contexto, foram implementados procedimentos que promovem a 

redução da produção de resíduos e a sua valorização, por reutilização e reciclagem. 

Os resíduos produzidos que não são passiveis de valorização, são encaminhados para 

o destino final adequado, em função da sua tipologia e características. Assim, está 

implementado um sistema de gestão de resíduos que integra os operadores específicos 
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para a gestão, eliminação e valorização dos diferentes resíduos e que está de acordo 

com o sistema de gestão de resíduos atualmente efetuado no concelho de Vila Real, 

de forma a cumprir o estipulado no Regulamento de Resíduos Urbanos e Higiene 

Urbana do Município de Vila Real.  

2. Para a fase de desativação, é fundamental a adoção de um sistema de gestão de 

resíduos em obra que privilegie as prioridades de gestão de resíduos, nomeadamente 

através das opções de deposição seletiva dos materiais-alvo que podem ser 

valorizados, ou de resíduos perigosos ou especiais (assim classificados na Lista 

Europeia de Resíduos) e que exigem também uma deposição seletiva e um destino 

adequado. 

3. Seleção de operadores devidamente legalizados (isto é, autorizados pelo 

MAOTDR/APA) para as suas atividades de transporte, armazenamento, tratamento, 

valorização ou destino final de resíduos. 

4. Preenchimento adequado das Guias de Acompanhamento de Resíduos (em impressos 

INCM1428), incluindo os campos relativos ao produtor, ao transportador e ao recetor 

final do resíduo, e posterior arquivo, pelo prazo de cinco anos. No caso de Resíduos 

de Construção e Demolição (RCD), este deverão ser acompanhados por uma guia de 

transporte específica, nos termos do DL.nº 46/2008, e alterado pelo D.L. n.º 73/2011, 

de 17 Junho. 

5.  Preparação do pessoal interveniente na empreitada (fase de desativação), para a boa 

gestão de resíduos, através de ações de sensibilização sobre o modo de como proceder 

para conseguir maximizar os objetivos da boa gestão de resíduos. 

6. Implantação de volumes de contenção secundária (impermeabilizados e com sistema 

de drenagem independentes) em locais específicos para a armazenagem de óleos, 

lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra 

suscetíveis de serem acidentalmente derramados. 

7. Definição de operações de armazenagem, em locais específicos adequados, para todo 

o tipo de materiais residuais produzidos na área afeta à obra. 

8. Estudo e definição cuidadosa, consultando as entidades oficiais competentes, dos 

locais e possibilidades de deposito definitivo de terras escavadas e outros materiais 

residuais da obra, em função das suas características e ausência/presença de 

contaminação e da redução da distância entre a área afeta à obra e o deposito 

definitivo. 

9. Após término da obra, o empreiteiro deverá assegurar a remoção de todo o tipo de 

materiais residuais produzidos na área afeta à obra. 

 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2089&Itemid=91&lang=pt
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2089&Itemid=91&lang=pt
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2.8. RESUMO NÃO TÉCNICO  

 

 

Resumo Não Técnico – Volume independente do EIA. 
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2.9. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Oficio APA/ ARH Norte  

Anexo 2 – Requerimento: Rejeição de águas residuais 

Anexo 3 – Plantas do projeto hidráulico 

Anexo 4 – Parecer Junta de Freguesia de Andrães 

Anexo 5 – Plano Geral de Monitorizações 

Anexo 6 – Plano de Gestão de Resíduos 

Anexo 7 – Declaração de Conformidade da ETAR 

Anexo 8 – Fichas de Campo: Recursos Hídricos 
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