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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do Naturwaterpark - Parque de Campismo com
Diversões Aquáticas, relativo a um Projeto de Execução, foi remetido pela Câmara Municipal de Vila
Real (CMVR) para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) a 24
de novembro de 2014, no intuito de que fosse instruído o respetivo procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações
produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março – Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA).
O projeto tem enquadramento no Artigo 1º, nº 3, alínea b), subalínea i), Anexo II, nº 12, alínea d), da
citada legislação.
O proponente do presente EIA é Eduardo Teixeira Rodrigues, com sede na Quinta do Barroco, Póvoa,
5000-037 VILA REAL. O telefone de contacto é o 962 0743 380, o de fax é 259 371 119, sendo o
correio eletrónico geral@naturwaterpark.pt, e a Entidade Licenciadora (EL) é a Câmara Municipal de
Vila Real.
O EIA é da responsabilidade da empresa TREEGOOD – Ambiente, Engenharia e Arquitetura.
De acordo com o disposto no ponto 2 do Artigo n.º 9 da legislação citada, a Autoridade de AIA, que
preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ao abrigo das alíneas a) e i);
- Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N),
ao abrigo da alínea b);
- Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d);
- Câmara Municipal de Vila Real (CMVR), ao abrigo da alínea h).
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) encontra-se
representada na CA pela Sra. Arqt. Pais. Alexandra Duborjal Cabral (que preside e é responsável pela
avaliação do descritor Paisagem), Sra. Dra. Rita Ramos (responsável pela fase de Participação Pública, e
avaliação do Resumo Não Técnico – RNT), Sr. Dr. Rui Fonseca (responsável pelos descritores Geologia,
Geomorfologia e Socio-economia), Sra. Eng. Carla Varandas (responsável pelos descritores
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Ordenamento do Território e Ocupação e Uso do Solo), e Sr. Eng. Luís Santos (responsável pelos
descritores Ruído e Resíduos).
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pelo Sr. Eng. António
Afonso, a DRC-N pelos Sr. Dr. Orlando Sousa e Sra. Arqt. Carla Ribatua Guedes, e a CMVR pela Sra.
Arqt. Raquel Peixoto.
O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA.
Tendo em consideração que o EIA foi rececionado na CCDRN a 24 de novembro de 2014, o
procedimento foi instruído a 25 de novembro de 2014, pelo que a avaliação da conformidade do EIA
teria de ocorrer até ao dia 16 de janeiro de 2015, atento ao previsto nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 14º
do RJAIA.
Para cumprimento da avaliação da fase de conformidade do EIA, a AAIA, ao abrigo do disposto no
ponto 6 do artigo 14º da legislação citada, convidou o proponente a efetuar a apresentação do projeto e
respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 19 de dezembro de 2014, conforme registo anexo a este
Parecer Final.
Nesta sequência, o Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para Efeitos de Conformidade foi comunicado
formalmente ao proponente a 19 de dezembro de 2014, correspondendo ao 25º dia útil do prazo do
procedimento de AIA, e ao 12º dia do prazo de conformidade.
O prazo para resposta ao PEA ficou estabelecido para o dia 27 de fevereiro de 2015, prazo que foi
cumprido junto da Autoridade de AIA, tendo a documentação dado entrada na CCDRN a 20 de
fevereiro de 2015.
Analisado o Aditamento, verificou-se que o mesmo dava resposta à solicitação efetuada, pelo que a
Declaração de Conformidade do EIA foi emitida a 13 de março de 2015, correspondendo ao 33º dia do
prazo geral do procedimento de AIA, e 27º dia do prazo específico inerente à fase de conformidade.
Assim, e atendendo ao previsto no ponto 2 do artigo 19º do RJAIA, a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) passou a ter que ser exarada até ao dia 19 de junho de 2015.
A CA efetuou uma visita ao local no dia 1 de abril de 2015, tendo sido acompanhada por representantes
do proponente e membros da CA.
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No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer ao Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, na componente florestal, ao Turismo de Portugal e à Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte, tendo todas as entidades prestado resposta em tempo útil, conforme parecer em anexo ao
presente Parecer Final da CA.
Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a
posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 7 de maio de 2015, no sentido
de congregar num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais os resultados parcelares da
avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o Índice Final que constitui para integrante das
conclusões do presente Parecer Final da CA.
A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 20 de março de 2015 e o
seu final a 17 de abril de 2015. Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer
sugestão, reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1 do
artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as
alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foram liquidadas em tempo útil,
tendo o valor global sido metade do previsto na citada legislação, dada a existência de procedimento de
AIA anterior, conforme prevê o nº 3 da Portaria referida.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O EIA avaliado reporta à análise, identificação e classificação dos efeitos sobre o meio ambiente,
resultantes da implementação do projeto do Naturwaterpark - Parque de Campismo com Diversões
Aquáticas.
O projeto em avaliação localiza-se na Quinta do Barroco - Póvoa, freguesia de Andrães, concelho e
distrito de Vila Real.
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Antecedentes do projeto
O projeto objeto deste Parecer Final tem extensos antecedentes, que de seguida se descrevem:
1. No dia 17 de Agosto de 2011, através do Jornal de Notícias, foi tornado público o incumprimento
ambiental do projeto em causa, sobre o qual não existia, à data, em termos de AIA, na CCDRN,
qualquer registo;
2. A Direção de Serviços de Ambiente da CCDRN contactou, telefonicamente, a Câmara Municipal de
Vila Real (CMVR), na pessoa do Sr. Eng. Domingos Ribeiro, sobre tal situação, no sentido de aferir qual
a real situação de incumprimento que estaria, efetivamente, em causa;
3. Os factos apurados, que constituem o sumário apresentado à ex-IGAOT através do documento
CCDRN ID980517, datado de 18 de Agosto de 2011, foram os que, telefonicamente, o mencionado
Eng. Domingos Ribeiro transmitiu, em concreto, sobre o projeto em causa;
4. Em 13 de Setembro de 2011, ocorreu na CCDRN uma reunião, solicitada pelo Sr. Eng. Domingos
Ribeiro, na qual estiveram ainda presentes, o Sr. Dr. Rui Fonseca, a Sra. Arqt. Paisagista Alexandra
Cabral, a Sra. Prof. Isilda Rodrigues e o Sr. Eng. Domingos Ribeiro, da qual se salientam os seguintes
aspetos:
- o Sr. Eng. Domingos Ribeiro contrariou ter afirmado que a área se localizava em Sítio da
Rede Natura 2000;
- questionado sobre qual o projeto que constituiu solicitação junto da CMVR, indicou que se
tratava do Parque de Campismo e do Parque de Diversões Aquáticas, num único pedido e
com o mesmo requerente;
- foi informado que a Entidade Licenciadora de um projeto, como é o caso da CMVR sobre o
projeto em causa, pode decidir se um projeto se encontra ou não sujeito ao RJAIA;
- foi igualmente informado que, se o pedido de parecer sobre sujeição ou não a AIA fosse
dirigido a estes Serviços, a indicação que obteria é a de que estaria sujeita a procedimento de
AIA previamente a qualquer ato de licenciamento, quanto mais à efetiva instalação de um
projeto e respetivo funcionamento;
- para consubstanciar o acima referido, foi ainda transmitido que, mesmo não estando o
projeto localizado em área da RN2000, a área que apresenta – 4,9ha – o faz enquadrar no caso
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geral previsto na alínea d) do ponto 12 Anexo II do DL nº 69/2000, de 3 de Maio, com a
redação e republicação produzidas pelo DL nº 197/2005, de 3 de Novembro. Naturalmente,
quer o Parque de Campismo, quer o Parque de Diversões adjacente e confrontante não
podem, nem devem, na perspetiva de AIA ser considerados projetos isolados, mas sim
projetos que fazem parte de um todo que, neste caso, confirmado pela representante do
proponente, é ainda mais vasto, com cerca de 12ha;
5. Salientou-se ainda, na sequência do acima referido, de que era entendimento desta Autoridade de AIA
que o projeto que deveria ter sido objeto de procedimento de AIA, por ser um procedimento prévio a
qualquer ato de licenciamento sobre o projeto;
6. Atendendo à exposição rececionada na CCDRN à data, elaborada pelo advogado Cesário Mesquita
Ferreira como resposta à interpelação da IGAOT sobre o proponente, conclui-se que a CMVR decidiu
que o projeto não teria que ser sujeito a um procedimento de AIA, uma vez que não se encontra em
área sensível. Para pronúncia destes Serviços sobre tal matéria, teria a DSA/DAA que ter acesso ao
projeto em causa o que nunca veio a acontecer até 21 de outubro de 2011.
7. A 29 de novembro de 2011 decorreu, na CMVR, uma reunião entre a DSAJAL/CCDRN, a
DSA/DAA/CCDRN tendo a CCDRN, nessa sequência, interpelado a autarquia através do documento
ID1024087. Na ausência de resposta por parte da autarquia, foi emitido o ofício recordatória
ID1034385, datado de 04-01-2012, igualmente dirigido à autarquia, tendo a mesma respondido em
janeiro de 2012.
8. Face ao teor dos elementos remetidos pela Câmara Municipal de Vila Real, tendentes ao
esclarecimento das características do projeto “NaturWaterpark”, e considerando a informação da
CMVR, datada de 09.12.2011, da qual se citam e transcrevem:
“1. A identificação do projecto foi a de “Parque de Campismo com recinto de diversões aquáticas””;
“2. As componentes do projecto são: parque de campismo e caravanismo, recinto de diversões
aquáticas, acesso ao empreendimento e parque de estacionamento.”;
“3 – A área afecta ao pedido era de 45 350 m2, envolvendo quatro artigos e não estava prevista a
execução faseada do projecto.”;
“4 – As componentes do último projecto aprovado não são passíveis de diferenciação em processos de
licenciamento diferenciados…”;
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“6 – Por opção do requerente e de acordo com o projecto o recinto de diversões aquáticas o qual tem
piscinas associadas está integrado no parque de campismo.”,
informou-se a autarquia que, em termos de análise técnica de screening em AIA, atendendo ao acima
transcrito, e ao disposto na alínea d) do ponto 12 – Turismo do Anexo II da legislação em vigor à data,
nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, com a redação e republicação produzidas pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, que um projeto com tais características se encontrava
sujeito a um procedimento de AIA previamente a qualquer ato de licenciamento ou de instalação do
projeto, pelo que se verificou, uma vez mais, que o projeto se encontrava sujeito a procedimento de
AIA.
9. No tempo que mediou entre o dia 21 de outubro de 2011, e o dia 11 de dezembro de 2012, o
proponente solicitou, por diversas vezes, e fazendo-se acompanhar por consultores ambientais e
jurídicos diferentes, diversas reuniões, tendo sido atendido e esclarecido em todas essas alturas pela
CCDRN/DSA/DAA, tendo em todas essas situações sido informado de que o projeto teria que ser
sujeito a procedimento de AIA previamente a qualquer ato de licenciamento ou autorização.
10. Na sequência das ações tendentes à instrução do 1º procedimento de AIA, decorreu a seguinte
atuação:
1. Entrada inicial da documentação, remetida pela CMVR (Entidade Licenciadora) para a
CCDRN: 11.12.2012, com registo ID1303785. Verificou-se que a documentação se encontrava
incompleta para ser possível instruir o procedimento de AIA, uma vez que i) solicitava a
instrução de um procedimento de avaliação de uma PDA e enviava documentação para a
instrução de um procedimento de AIA; ii) não remetia Nota de Envio; iii) não remetia o
projeto objeto de procedimento de avaliação, e iv) a EL não tinha retido o seu devido
exemplar de EIA previamente à remessa para a AAIA dos restantes exemplares);
2. A CCDRN enviou à CMVR comunicação de entrega insuficiente a 14.12.2012, através do
documento ID1305272;
3. De igual modo, a CCDRN remeteu ao proponente comunicação de entrega insuficiente a
18.12.2012, através do documento ID1306055;
4. A resposta da CMVR à CCDRN foi rececionada a 19.02.2013, através do documento
ID1336451;
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5. A CCDRN voltou a comunicar entrega insuficiente à CMVR, a 20.02.2013, através do
documento ID1337410 (no documento ID1336451, rececionado na CCDRN a 19.02.2013, o
proponente informa, via envio pela EL, de que pretende instruir um procedimento de PDA,
mas não envia nova documentação face à inicialmente entregue, e nada mais adita à mera
expressão do procedimento que pretendia fosse instruído, não respondendo às questões
colocadas anteriormente pela AAIA);
6. A resposta da CMVR para a CCDRN foi por esta rececionada a 10.04.2013, registo
ID1364737;
7. Foi rececionado novo ofício da CMVR na CCDRN, a 11.04.2013, com registo ID1364989,
dando conta de que, por lapso, no anterior (10.04.2013, registo ID1364737) não tinha
remetido os anexos a que aludia o ofício;
8. É efetuada, pela CCDRN, nova comunicação de entrega insuficiente à CMVR, a 11.04.2013,
através do documento ID1365002 (contrariamente ao informado na comunicação anterior,
constatou-se à data que, afinal, a pretensão do proponente seria a instrução de um
procedimento de AIA, e não de um procedimento de PDA. No entanto, remanescia em falta a
Nota de Envio devidamente preenchida, em particular no tocante ao valor de investimento,
dado fundamental para a efetivação de cobrança da taxa devida para efeitos de AIA);
9. É rececionada resposta da CMVR na CCDRN, a 13.07.2013, com registo ID1408801;
10. É efetuada, pela CCDRN, nova comunicação de entrega insuficiente à CMVR, a 25.07.2013,
através do documento ID1410775 (a Nota de Envio remetida em anexo à anterior
comunicação - Resposta da CMVR - CCDRN: 13.07.2013, ID1408801 - indicava a existência de
“Informação Confidencial”. Dispõe a legislação – Regime Jurídico de AIA (RJAIA) em vigor à
data - que, nestes casos, tal informação tenha que ser destacada da restante, reservada ao
conhecimento da AAIA e Presidente da CA, destaque que não acontecia. Acresceu a esta
circunstância o facto de quer o NIF, quer a designação do projeto, surgirem aqui distintos dos
anteriormente remetidos à AAIA);
11. Foi rececionada resposta da CMVR na CCDRN, a 22.10.2013, com registo ID1457026;
12. É efetuada, pela CCDRN, nova comunicação de entrega insuficiente à CMVR, a 28.10.2013,
através do documento ID1462850 (os elementos remetidos em anexo à anterior comunicação
- Resposta da CMVR - CCDRN: 22.10.2013, ID1457026 - continuavam a não configurar os
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 857 – Proc. 728048
Projeto do NaturWaterPark – Parque de Campismo com Diversões Aquáticas
Maio de 2015
8/84

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

necessários e suficientes à instrução do procedimento, quanto mais à devida avaliação,
permanecendo por esclarecer a indicação de “Informação confidencial”, sem o devido
destaque, e as discrepâncias de NIF e designação do projeto referidas);
13. Dada a morosidade de comunicação entre a CMVR e o proponente, a CCDRN efetua
comunicação de entrega insuficiente diretamente ao proponente, a 28.10.2013, através do
documento ID1462859, remetendo em anexo a este o documento ID1462850;
14. É rececionada resposta da CMVR na CCDRN, a 22.11.2013, com registo ID1492992, que
deu finalmente origem à possibilidade de instrução do 1º procedimento de AIA, a 25.11.2013,
correspondente ao 1º dia útil seguinte ao da receção dos elementos devidos;
15. A AAIA efetua os pedidos de nomeação da Comissão de Avaliação (CA), incluindo
representante da EL, a 03.12.2013, através dos documentos ID1498272, ID1498268, e
ID1498271;
16. A 18.12.2013, a CMVR remete à CCDRN, via correio eletrónico, a indicação da
representante (Arqt. Raquel Peixoto) daquela entidade na CA;
17. A CCDRN emite o Projeto de Declaração de Desconformidade do EIA (PDD), através do
documento ID1506358, de 19.12.2013, e o mesmo é comunicado à EL, via fax, na mesma data,
através do documento ID1506944, e por ofício, através do documento ID1506737;
18. O envio do PDD, para audiência prévia aos interessados, ao abrigo dos artigos 100º e
seguintes do CPA em vigor à data, por parte da EL, ocorreu apenas após auscultação e pedido
do ponto de situação por parte da CCDRN junto da CMVR, a 07.02.2014;
19. A CMVR, no âmbito da audiência prévia aos interessados, remeteu à CCDRN, a 27-022014, registo ID1560838, uma exposição, em nome de SUSTENTABILINEA. Já a 25.02.2014, e
a este propósito, a AAIA tinha informado a CMVR, via correio eletrónico, acerca do seu
entendimento quanto à exposição apresentada. Este entendimento foi formalmente
comunicado à CMVR, a 04.03.2014, através do documento ID1563947 (posição face ao
documento rececionado quanto à audiência prévia);
20. A CMVR remeteu comunicação à CCDRN, a 14.03.2014, com registo ID1569838:
comunicação de atribuição de prorrogação do prazo de audiência prévia por mais 45 dias, em
resposta a solicitação do proponente;
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21. A 06.05.2014, deu entrada na CCDRN a resposta às alegações, cuja apreciação resultou na
emissão da Declaração de Desconformidade do EIA (DD), emitida no dia 21 de maio de 2014,
o que determinou o encerramento deste procedimento;
11. A 24.11.2014, conforme já acima referido, deu entrada na CCDRN, via EL, novo EIA, que constitui o
objeto do presente Parecer Final da CA, e cuja tramitação se encontra descrita no capítulo I.
INTRODUÇÃO, deste documento.

Descrição do projeto
O projeto em análise situa-se na Quinta do Barroco - Póvoa, na freguesia de Andrães, concelho de Vila
Real.

1 - Parque de estacionamento
2 - Parque de Campismo
3 - Parque Aquático
4 - Zona de Envolvência

Em termos de acessos, as principais vias são o IP4, a A24 e a N322. O acesso direto ao projeto é feito a
partir do arruamento público. Como já referido, o terreno confina com um caminho público em calçada
portuguesa, beneficiado na fase de construção, com um mínimo de 7m de largura.
Trata-se de um parque de campismo e caravanismo apoiado em recinto com diversões aquáticas, que se
enquadra na classificação de 4 estrelas, atendendo à sua localização, à qualidade das suas instalações e
equipamentos, e dos serviços que oferece.
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A propriedade onde o empreendimento se insere, detida, na totalidade, pelo proponente, abrange uma
área total de 69 860,00 m2, e é delimitada, na íntegra, por um caminho público. À área do terreno total
foi subtraída a área de envolvência (cerca de 21 110,00m2), que visa proporcionar um certo isolamento
do empreendimento, e também valorizar esta área em termos paisagísticos. Desta forma, obtém-se a
área efetiva do projeto, incluindo o parque de estacionamento, de 48 750,00 m2, sendo distribuída do
seguinte modo:
- recinto de diversões aquáticas, com cerca de 15 000 m2;
- parque de campismo e caravanismo, com uma área de aproximadamente 23 000 m2;
- parque de estacionamento, com cerca de 10.750 m2.

O projeto tem uma capacidade para 134 campistas, com 45 lugares de tenda e 8 lugares destinados a
caravanismo. O parque contempla instalações de carácter complementar destinadas a alojamento, que
são 6 unidades de bungalows, dispondo ainda de minimercado, lavandaria, churrasqueira, restaurante e
sala de jogos.
No parque de campismo, além de floreiras decorativas nos espaços circundantes das construções,
existem sebes e arbustos, que delimitam os vários espaços de tendas e bungalows, existindo zonas de
sombra, criadas por árvores e outros elementos vegetais, e havendo também manchas relvadas. Os
taludes das plataformas são cobertos por relva projetada.
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O projeto é pioneiro na utilização de 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.
De acordo com a informação do EIA, o empreendimento representa um investimento global da ordem
de cinco milhões de euros. Confrontada esta informação com a constante na “Nota de Envio”, que
acompanhou o EIA, onde o proponente declarou que o “Valor do Investimento” é de 546 395,19€, a
Autoridade de AIA interpelou o proponente no sentido de esclarecer a discrepância detetada, tanto
mais que, para efeitos do cálculo da taxa devida para efeitos de AIA, prevista na alínea n) do artigo 8º do
DL nº 151-B/2013 de 31 de outubro, com a alteração e redação produzida pelo DL nº 47/2014, de 24
de março, foi necessário clarificar este aspeto. Assim, a AAIA emitiu o documento ID1809604, tendo o
proponente respondido que “O valor dos 546 395,19€ é o valor correto…” (documento com registo
ID1815096).
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.
O recinto com diversões aquáticas enquadra-se na classificação de 2.ª categoria, atendendo à lotação
máxima instantânea (lotação de ponta), condicionada pela área do plano de água de todos os tanques
que constituem o equipamento. É constituído por uma piscina infantil e um chapinheiro, duas piscinas de
diversão para adultos e dez escorregas aquáticos, e tem uma capacidade máxima de 956 utentes. A área
do recinto é determinada pelos espaços de implantação das várias atividades aquáticas, instalações de
apoio e de prestação de serviços complementares, zonas livres para expansão ou lazer e zonas de
circulação.
O número de funcionários fixos na fase de exploração do parque de campismo é 20 (entre
rececionistas, jardineiros, segurança e outras funções). A este número acrescem os trabalhadores do
recinto com diversões aquáticas, do minimercado e do restaurante, que são variáveis em função da
época do ano. Em época alta o número de funcionários ascende aos 80.
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Descrição das atividades de construção
Uma vez que o projeto se encontrava construído e em funcionamento à data da ocorrência do
procedimento de AIA, e dado ter sido objeto de procedimento de AIA anterior, onde esta circunstância
se encontrava já descrita (tendo, aliás, sido objeto de comunicação à IGAMAOT ainda em momento
prévio a qualquer procedimento de AIA, nos moldes do descritor no item “Antecedentes” constante
deste Parecer Final), foi indicado ao proponente que deveria fazer menção, no âmbito do EIA, às ações
de mitigação que tivessem sido introduzidas no projeto, bem como outras eventualmente
implementadas no decurso da fase de construção.
Assim, o EIA indica que a preparação do terreno teve em conta a proteção da vegetação existente,
limitando a desmatação/decapagem e modelação do terreno. Refere igualmente que houve a
preocupação de estabelecer uma rede de distribuição de energia elétrica e a iluminação geral do parque
produzida por painéis fotovoltaicos em cada uma das luminárias de rede. Menciona também, e de modo
generalista, que o empreendimento, ao nível das etapas gerais de construção civil (fundações, alvenaria,
reboco, caixilharia, pintura, eletrificação, canalização), teve em conta as boas práticas e regulamentos de
construção no âmbito da qualidade e segurança.

Descrição das atividades de exploração
Pelas razões apontadas no item anterior, o EIA inclui uma descrição das atividades de exploração que a
equipa considerou serem significativas para a demonstração de otimização de utilização de recursos:
- Bar/Restaurante
Zonas que dispõem de ventilação natural e/ou artificial, capaz de garantir uma adequada renovação do ar
e a eliminação de fumos e cheiros, com instalações sanitárias destinadas aos utentes, e para deficientes,
com todos os equipamentos de utilização adequados. Existem também sanitários para os funcionários,
assim como vestiários para ambos os sexos. Existe um armário de primeiros socorros, colocado nos
vestiários, com conteúdo mínimo destinado a primeiros socorros, que é mantido em perfeitas condições
de assepsia, conservado e etiquetado.
A cozinha dispõe de arejamento e iluminação naturais e/ou artificiais suficientes para a sua capacidade.
Possui aparelhos que permitem a contínua renovação de ar e a extração de fumos e cheiros. Está
equipada com lavatório para o pessoal.
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Os pavimentos, paredes e tetos da cozinha, instalações complementares e zonas de serviço e demais
zonas destinadas aos utentes são revestidos de materiais resistentes, impermeáveis e de fácil limpeza. As
prateleiras, mesas, balcões e bancadas da cozinha são de material liso, resistente, lavável e impermeável.
Contígua ao restaurante encontra-se a sala de convívio/sala de jogos.

- Minimercado
Tem implementado sistema de aquecimento e ventilação, sendo os pavimentos, paredes e tetos das
zonas destinadas aos utentes revestidos de materiais resistentes, impermeáveis e de fácil limpeza.

- Balneários de apoio ao parque de campismo
Estão localizados de forma a permitir a fácil utilização pelos campistas, sendo separados por sexo, e
dotadas de retretes em cabinas separadas, chuveiros individuais, com antecâmara para vestiário dotada
de banco e cabide, lavatórios com espelho e cabide, estando aptos a serem utilizados por campistas com
deficiências motoras e crianças.
Estão ligados à rede interna de esgotos, que por sua vez conduz as águas residuais ao sistema de recolha
e tratamento adequado ao volume e natureza dessas águas.
As paredes, pavimentos e tetos são revestidos com materiais resistentes, impermeáveis, não inflamáveis
e de fácil limpeza.

- Equipamentos de cozinha e roupa
Existem lavadouros de louça e pias para despejo de águas residuais devidamente ligados ao sistema de
esgoto, bem como máquinas de lavagem de roupa e tanques, e tábuas de passar a ferro.
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- Instalações de alojamento do parque de campismo
Conforme indicado anteriormente, no parque de campismo e caravanismo existem instalações
complementares destinadas a alojamento. Os bungalows são pré-fabricados, com carácter amovível, e
têm apenas um piso, existindo instalações com um quarto ou dois quartos com cama individual,
cozinha/sala, e uma casa de banho com retrete, chuveiro e lavatório com espelho e ponto de luz.

- Zonas técnicas e de armazenamento
Localizam-se em áreas adjacentes aos equipamentos que servem. Dispõem de condições higiénicas e de
ventilação que garantem a segurança do pessoal.
Estas dependências, que são utilizadas para a bombagem, filtração e tratamento de água, bem como para
geradores e transformadores de energia elétrica, são de acesso interdito ao público.

- Posto Médico
O recinto dispõe de um posto de socorros, devidamente provido de medicamentos e material sanitário.
Tem uma divisão contígua onde funciona o sanitário privativo. Tem acesso à rede telefónica e
intercomunicação interna do recinto, incluindo a segurança, o diretor de exploração, o supervisor e os
chefes de zona.

- Vestiários, balneários e sanitários de apoio ao parque de diversões aquáticas
Estas instalações observam as seguintes regras: i) não têm elementos e apetrechos com saliências ou
arestas vivas; ii) não são utilizados materiais porosos ou suscetíveis de contribuírem para o
desenvolvimento de micro-organismos patogénicos; iii) os pavimentos são de fácil limpeza,
impermeáveis, antiderrapantes, resistentes ao desgaste e às ações dos desinfetantes utilizados; iv)
dispõem de um sistema de drenagem que facilita a evacuação das águas; v) as paredes são revestidas de
materiais impermeáveis e resistentes aos desinfetantes.
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- Vestiários, balneários e sanitários de apoio ao pessoal
São providos de cacifos individuais para guarda-roupa, bancos e cabides fixos. Cumprem as mesmas
regras das instalações destinadas aos utentes.

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos
resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da
exploração, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação ambiental do Projeto.
No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como
fundamentais.

Ordenamento do Território e Uso do Solo
Caracterização da Situação de Referência
Ordenamento do Território
- Enquadramento do local nos diversos instrumentos de gestão territorial, nos âmbitos regional e
municipal
No Capítulo III, relativo à Descrição do Projeto, constam três pontos referentes ao fator
“Ordenamento do Território”.
No ponto 1.2, é efetuada referência às áreas sensíveis e respetiva legislação aplicável; no ponto 1.3, aos
Planos de Ordenamento do Território aplicáveis na área do projeto, e no ponto 1.4, às Servidões,
Restrições de Utilidade Pública potencialmente afetadas pelo projeto.
Foi realizada a caracterização da situação atual para este fator, no que respeita às propostas de
ordenamento previstas nos Instrumentos de Planeamento de âmbito regional (Plano da Bacia
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Hidrográfica do Douro e Plano de Desenvolvimento Turístico do Douro), e municipal (Plano Diretor
Municipal de Vila Real).

- Avaliação de conformidade do projeto com o Plano Diretor Municipal
Procedeu-se ao enquadramento do local no Plano Diretor Municipal de Vila Real em vigor, publicado
pelo Aviso n.º 7317/2011, de 22 de Março, com as alterações introduzidas pela Declaração n.º 178/2013,
de 19 de Agosto, e à identificação das classes de espaços afetadas, apesar de não ter sido apresentada a
respetiva contabilização, por área e percentagem.
Foram apresentados os extratos das Cartas Ordenamento e Condicionantes dos PDM do Concelho de
Vila Real, bem como a Carta da Reserva Ecológica Nacional no referido Concelho, com a implantação
da área de estudo do EIA, que constam no Anexo III do Volume 2 – Anexos Técnicos, os quais se
expõem nas seguintes figuras:

Carta de ordenamento com a área em estudo

Carta de condicionantes com a área em estudo

As classes de espaços afetadas na área em estudo, e a respetiva área de ocupação, são as seguintes:
Classes de Espaços

Área ocupada (ha)

Área ocupada (%)

4,875
2,111

70
30

Espaços Florestais (empreendimento)
Espaços Agroflorestais (área de envolvência)

Importa referir que a área onde se localiza o empreendimento, contemplando o recinto de diversões
aquáticas, o parque de campismo e de caravanismo, e o parque de estacionamento, se insere unicamente
em “Espaços Florestais”. A área de envolvência, sem qualquer construção, à exceção apenas da ETAR,
encontra-se em “Espaços Agroflorestais”.
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Atendendo às classes de espaços afetadas, nomeadamente, “Espaços Agroflorestais” e “Espaços
Florestais”, e de acordo com a alínea a) do artigo 25.º do Regulamento do PDM, ambos integram a
categoria de “Espaços Agrícolas e Florestais”.
A alínea d) do artigo 28.º determina, para estas classes de espaços, que são admitidos como exceções ao
uso dominante, empreendimentos turísticos, de recreio e lazer, devendo cumprir os requisitos
constantes no artigo 31.º. Este artigo menciona, no ponto 1, que são admitidas construções para
empreendimentos turísticos e empreendimentos de recreio e lazer que obtenham a declaração de
interesse para o turismo, de acordo com o legalmente estabelecido, e desde que a cércea não seja
superior a três pisos.
Foi apresentada uma Certidão com o reconhecimento de interesse para o Turismo, que consta nos
documentos anexos ao EIA (Anexo I, do Volume 2 – Anexos Técnicos).
O Artigo 26.º do Regulamento do PDM, relativo às medidas de defesa contra incêndios, a observar no
caso presente, uma vez que os espaços abrangidos pelo empreendimento (Florestais e Agroflorestais) se
inserem em Solo Rural, refere que “todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio
enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias de espaços inseridas no Solo Rural, terão de
cumprir as Medidas de Defesa contra Incêndios Florestais definidas no quadro legal em vigor e previstas no
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, bem como as definidas neste regulamento,
designadamente:
a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria é interdita nos terrenos
classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios com risco de incêndio elevado ou
muito elevado, sem prejuízo das infra -estruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta
contra incêndios;
b) Os proprietários das áreas florestais têm de assegurar e manter uma faixa de proteção e defesa no
seu prédio, com largura não inferior a 50m, às edificações existentes;
c) As novas edificações no solo rural têm de incluir, na própria dimensão do prédio, a área necessária ao
estabelecimento da faixa obrigatória de proteção e defesa contra Incêndios Florestais, de acordo com o
estabelecido no PMDFCI, ao longo de toda a envolvente das edificações, equipamentos ou estruturas a
construir;
d) A faixa de Proteção contra Incêndios Florestais constará de uma faixa de interrupção de combustível
florestal com a largura mínima de 10 m, na envolvente mais próxima das edificações, constituída por
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material inerte não impermeável ou por revestimento vegetal de herbáceas, e de uma faixa de redução
de combustível, de largura conforme estabelecido no PMDFCI, onde a propagação do fogo é retardada
através da manutenção da descontinuidade vertical e horizontal do estrato arbustivo e arbóreo pelo
distanciamento obrigatório de 3 a 5 m entre os exemplares e a manutenção da limpeza da cobertura do
solo.”

- Servidões e restrições de utilidade pública
Em relação às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, sobre o local
incide apenas como condicionante o “Domínio Hídrico – Leitos e Margens das Correntes de Água
(10m)”, sendo portanto aplicado o estabelecido no ponto 2 do artigo 6.º do Regulamento do PDM. Este
artigo determina que a ocupação, o uso e a transformação do solo nas áreas abrangidas pelas mesmas,
obedecem ao disposto na legislação aplicável, cumulativamente com as disposições do plano que com
elas sejam compatíveis. As questões específicas relativas a esta servidão serão asseguradas pela
APA/ARH Norte, que integra a CA.
Importa referir, relativamente às áreas sensíveis, que a área em estudo não se encontra abrangida pela
Rede Natura 2000, nem pela área classificada como Património Mundial, na categoria de “Paisagem
cultural, evolutiva e viva”. Para além disso, também não integra a Zona Especial de Proteção do ADV,
conforme definida através do Aviso n.º 15710/2010, de 30 de Julho.
O local não se encontra sujeito ao Regime Florestal, nem se insere em área da Reserva Ecológica
Nacional.
Assim, face às classes de espaços abrangidas e aos usos aí permitidos, bem como à servidão e restrição
de utilidade pública presente no local, a instalação deste empreendimento turístico, de recreio e lazer é
admissível, atendendo à Certidão emitida pelo Município de Vila Real, que o reconhece como de
interesse público com especificações na área do turismo.

Uso do Solo
A caracterização dos solos da área de estudo foi feita com base na Carta dos Solos, do Uso Atual da
Terra e da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal (que adota a classificação da FAO/UNESCO
1987).
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Os solos onde se insere a área em estudo são classificados como “Antrossolos áricos surríbicos
dístricos”. A ocupação anterior era predominante de pinhal, sendo esta zona de fraca aptidão para o uso
agrícola.

Carta da COS2007, com a implantação da área em estudo

Consultada a COS2007, constata-se que a área em estudo possui uma classificação de “Florestas”, na
zona do empreendimento, e “Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea”, na zona de
envolvência.
A quantificação das classes de ocupação do solo é a que a seguir se apresenta:
Classes de ocupação do solo
Áreas artificializadas
Vegetação arbustiva e herbácea
Incultos (Matos)
Total

Área ocupada (m²)
23.750
25.000
21.110
69.860

% em relação à área total de estudo
34
36
30
100

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Ordenamento do Território
Procedeu-se à identificação e avaliação de impactes sobre este fator, para as fases de exploração e de
desativação, atendendo a que a fase de construção já se encontra ultrapassada, que constam no ponto
11 do Capítulo V – Análise de Impactes Ambientais e Medidas.
Foi mencionado que os impactes são reduzidos e pouco significativos, e estão relacionados
essencialmente com a alteração de coberto vegetal e alteração do uso do solo. Procurou-se a sua
minimização, com a construção dos edifícios de baixo porte e em materiais tradicionais, o revestimento
dos pavimentos exteriores com pedra de granito, de forma a promover a permeabilidade dos mesmos e
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a reflorestação dos espaços com espécies autóctones, para diminuir a erosão dos solos, promover a
biodiversidade e conectividade entre habitats e assegurar uma maior integração paisagística.
No Capítulo VI – Avaliação Global de Impactes, consta um quadro designado por “Avaliação de
Impactes”, onde foram identificados os impactes por fator ambiental, para a fase de exploração, no qual
foi incluído o “Ordenamento do Território”.
Assim, os impactes neste descritor foram considerados de magnitude baixa, com a duração temporal de
longo prazo, de sensibilidade baixa, com mitigação parcial e de incidência direta, sendo considerados
menores ou desprezíveis.

Uso do solo
Foram identificados e avaliados os impactes específicos para o “Uso do Solo”, para as fases de
exploração e de desativação, que consta no ponto 3 do Capítulo V – Análise de Impactes Ambientais e
Medidas.
No Capítulo VI – Avaliação Global de Impactes, foi apresentado um quadro designado por “Avaliação de
Impactes”, onde foram identificados os impactes por fator ambiental, para as fases de exploração e de
desativação, atendendo a que fase de construção já se encontra ultrapassada.
Assim, os impactes neste descritor foram considerados de magnitude baixa, com a duração temporal de
longo prazo, de sensibilidade baixa, com mitigação parcial e de incidência direta, sendo considerados
menores ou desprezíveis.
Impactes cumulativos
No Aditamento ao EIA, foi apresentado, no ponto 2.3, uma breve consideração relativa à análise de
impactes cumulativos deste projeto com outros existentes ou previstos nas imediações, tendo sido
mencionado que com a implantação deste projeto não resultaram impactes cumulativos significativos.
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Medidas de Minimização
As medidas de minimização, para as fases de exploração e desativação, constam no quadro do ponto 3
do Capítulo VI, estando discriminadas por fator ambiental, onde se incluem o Ordenamento do
Território e o Uso do Solo.
Destas medidas, destacam-se:
- a manutenção de alguns exemplares arbóreos na envolvente, a plantação de espécies vegetais
características da região, de forma a substituir e compensar a perda causada pelo abate de parte
da vegetação do local, promovendo a biodiversidade e conectividade entre habitats e assegurando
uma maior integração paisagística.

Conclusão
Face ao exposto, no âmbito dos descritores “Ordenamento do Território” e “Uso do Solo”, e
considerando que:
- O projeto que se pretende licenciar, designado por “Naturwaterpark” - Parque de Diversões do
Douro, é constituído por um parque de campismo, apoiado por um recinto com diversões aquáticas,
que integra o espaço de lazer e de diversão, bem como o parque de estacionamento, que já se encontra
construído e em pleno funcionamento;
- Existe compatibilidade do empreendimento nas classes de uso do solo afetadas, com o Plano Diretor
Municipal de Vila Real, atendendo à Certidão emitida pelo Município de Vila Real, que o reconhece
como de interesse público com especificações na área do turismo;
- O local não possui qualquer condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública, à exceção
apenas de uma linha de água, que atravessa a parcela na zona de envolvência, sendo as questões do
Domínio Hídrico asseguradas pela APA/ARH Norte, que integra a CA;
- Foi preservada uma zona envolvente que visa proporcionar um certo isolamento do empreendimento,
e valorizar esta área em termos paisagísticos;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes sobre o
Ordenamento do Território e Uso do Solo, para as fases de exploração e desativação,
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considera-se que, para o projeto em apreço, relativo ao Parque de Diversões do Douro, poderá ser
emitido parecer favorável, condicionado à observância das seguintes medidas:
- Preservação de toda a vegetação arbórea e arbustiva existente em todo o perímetro da área a
licenciar.

Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que o fator ambiental “Uso do Solo” assume uma
preponderância “Não Relevante”, face à tipologia do projeto, apresentando-se, seguidamente, a
avaliação da significância dos impactes:
Fator Ambiental:
Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Socio-economia
Caraterização da Situação de Referência
O EIA apresenta, a nível concelhio e regional, uma breve análise da demografia, das atividades
económicas e das infraestruturas.
É referido que em termos de ocupação urbana, a envolvente a Vila Real tem uma densidade de
ocupação considerável, formando uma malha urbana quase ininterrupta entre as várias povoações. Com
base nos resultados dos censos de 2011, e para o município de Vila Real, informam que o setor terciário
é o que concentra a maior proporção de população empregada (cerca de 79%), seguido do setor
secundário (com cerca de 17%) e por fim do sector primário (apenas uma percentagem de cerca de 4%).
É salientado que o concelho de Vila Real foi o único do distrito a aumentar a população residente,
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contando com 52 219 habitantes, mais 2 262 do que em 2001, ao contrário dos restantes 13 concelhos
do distrito de Vila Real, onde o número de habitantes diminuiu. A freguesia de Andrães apresenta,
atualmente, cerca de 1 389 habitantes, menos 122 do que em 2001. Relativamente ao número de
famílias, edifícios e alojamentos, verificou-se que no período de 2001 a 2011, se registou um aumento ao
nível do concelho, sub-região e Região em estudo.
A nível da caraterização da área envolvente ao NaturWaterPark, é referido que a zona apresenta baixa
densidade populacional, verificando-se uma grande dispersão de núcleos urbanos e vastas áreas de
ocupação agrícola, florestal ou de matos. Foram identificados 2 recetores sensíveis, no âmbito do
descritor ruído, correspondentes a habitações, não tendo sido especificada a devida distância ao
empreendimento.
Quanto às atividades locais, estas prendem-se essencialmente com o setor primário (nomeadamente a
agricultura) e não existem atividades ligadas aos restantes setores de atividade, dado que, grande parte
da população local, empregada, trabalha deslocada, em polos de maior dimensão.
Tendo em conta que o projeto se encontra totalmente implementado, considera-se que a
caracterização da situação de referência foi devidamente estruturada e efetuada.

Identificação, Análise e Classificação de Impactes Ambientais
De acordo com o EIA, o principal impacte previsível na fase de exploração do projeto está ligado,
essencialmente, às atividades normais de funcionamento do parque, nomeadamente ao aumento de
trânsito no caminho público que dá acesso ao empreendimento, sobretudo aos fins de semana e no
período de verão, que se considera negativo e pouco significativo.
Quanto a impactes positivos, a nível local, é identificada a dinamização da economia, nomeadamente
atendendo à tipologia de projeto em causa, à capacidade de alojamento e à capacidade de gerar
emprego.
A nível regional, os impactes identificados no EIA são igualmente positivos, uma vez que o
empreendimento contribuiu para o aumento da capacidade alojamento, numa região de forte capacidade
turística.
Relativamente à fase de desativação do empreendimento, os impactes identificados são negativos, e
predem-se com a perda de postos de trabalho.
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Como impactes cumulativos, no que respeita ao descritor “Socio economia”, é referida a criação de
emprego nas diferentes fases do projeto, que resulta num impacte cumulativo positivo significativo a
nível local.
Em resposta ao pedido de informação relativo à existência de eventuais reclamações, solicitado no
âmbito do “Pedido Elementos Adicionais”, o promotor informou que não existiram quaisquer queixas
de ruído ambiente proveniente do parque, apresentando, em anexo ao Aditamento, uma declaração da
Junta de Freguesia de Andrães, onde é salientado 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.
Relativamente ao plano de comunicação, o Aditamento informa que 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 consiste e as mais-valias para a região.
Refere, ainda, que a população da freguesia de Andrães, mais especificamente de Póvoa, foi auscultada
de forma direta e informal, pelo que não existem registos dos resultados.
Por fim, informa que o proponente pretende elaborar inquéritos à população, através da Junta de
Freguesia de Andrães, onde seja possível verificar e analisar a recetividade da população ao projeto,
avaliar a ocorrência de incómodos/alteração da qualidade de vida para as populações durante a fase de
exploração, e analisar os efeitos do projeto na economia local e regional ao nível da criação de emprego
e de atividades económicas, para além da receção de eventuais sugestões por parte da população.
Medidas de Minimização
Não foram apresentadas medidas de minimização para a “Socio economia”.
Contudo, considera-se que na DIA a emitir, deverão ser consideradas as seguintes medidas de
minimização:
- Deverá ser dada preferência à contratação de mão-de-obra local, em articulação com o Centro
de Emprego de Vila Real.
- A entrada dos utentes no Parque Aquático deverá ser efetuada pelo acesso nascente, devendo
ser colocada sinalização adequada para este efeito.
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Conclusão
Face ao exposto, e tendo em conta que o projeto se encontra implementado e em funcionamento,
emite-se parecer favorável em relação ao fator ambiental “Socio economia” para o projeto do
“NaturWaterPark – Parque de Diversões do Douro”, condicionado à implementação das medidas de
minimização atrás referidas.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que o fator ambiental “Socio economia” assume um
carácter “Relevante”, apresentando se seguidamente a avaliação da significância dos impactes:

Fator Ambiental:
Socio-economia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
X
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

Paisagem
Caracterização da Situação de Referência
A metodologia utilizada no EIA para a caracterização da situação de referência baseia-se na definição de
unidades de paisagem, através da ponderação dos aspetos biofísicos, orográficos, ocupação do solo e
ações antrópicas que concorreram para a expressão paisagística da atualidade.
Para esta caracterização concorreram a bibliografia disponível, bem assim como cartas hipsométrica, de
declives e de exposições.
A nomenclatura utilizada para a designação da unidade da paisagem - Ribeira Subatlântica (Regadio
Dominado), ao nível regional, é a existente no Atlas do Ambiente, documento já ultrapassado e cuja
escala é apropriada para caracterizações nacionais, mas não para caracterizações ao nível de projetos
deste tipo, ou do território onde este se insere.
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Em termos locais, o EIA indica que “Para a definição das unidades de paisagem à escala local a informação
de base foi retirada da CLC06, Cartografia de ocupação e uso do solo para Portugal (Caetano, M., V. Nunes e A.
Nunes, 2009. CORINE Land Cover 2006 for Continental Portugal, Relatório técnico, Instituto Geográfico
Português.).”, referindo que a ocupação predominante para a área de estudo eram “florestas abertas,
cortes e novas plantações” (código 3.2.4) e “Sistemas culturais e parcelares complexos” (código 2.4.2),
aspeto que, verificado em imagem de satélite, se concluiu ser de área marcada por sistema silvícola e
vegetação natural, numa estrutura praticamente homogénea, com vegetação pouco diversificada,
resultado de pressões antrópicas e fogos florestais (de que resultava uma monocultura de pinheiro
bravo).
Estas características permanecem na envolvente do projeto, mas encontram-se alteradas na área de
implantação, uma vez que o projeto se encontra instalado e em funcionamento.
O EIA informa que, de uma forma genérica, a área de implantação do projeto se localiza numa zona
caracterizada por ocupação florestal e agrícola, com pequenas manchas de zona urbana bem integrada
na paisagem.
Em relação à exposição solar, verifica-se que, na generalidade, a área do projeto é exposta a noroeste e
norte, embora procedendo a uma análise à escala local, o EIA confirma que o relevo na área de
implantação do projeto impõe uma exposição do mesmo a sul e sudeste. O EIA indica que “A exposição
indicia uma propensão para a promoção da biodiversidade, o que na prática não se verificava, já que a
situação de partida assentava num espaço onde predominava a monocultura de pinheiro bravo,... A
construção do empreendimento veio a resultar na reflorestação parcial com novas espécies que podem
vir a criar uma dinâmica sazonal…”.
O empreendimento localiza-se a uma altitude próxima dos 600m e caracteriza-se por declives suaves,
com inclinações entre os 0% e 5%, pelo que todo o empreendimento foi construído tendo em
consideração o desnível da área de implantação, estando disposto em diferentes patamares, o que
promove uma maior integração com a paisagem, e evitou intervenções mais significativas no relevo.
É assim possível inferir que a área de intervenção se localiza num ponto elevado da paisagem, aspeto que
foi verificado na visita da CA ao local, impondo uma significativa expansão visual sobre a envolvente, mas
sem constituir uma intrusão visual significativa sobre o entorno direto ou distante, uma vez que a área
construída apresenta volumetrias reduzidas, destacando-se apenas a estrutura de pistas múltiplas do
parque aquático, que se salienta mais pelo cromatismo utilizado, comum neste tipo de projetos, do que
propriamente pela sua dimensão. Concorre ainda para esta conclusão o facto de ter havido, na
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implementação do projeto, reflorestação parcial, com novas espécies, e a manutenção e preservação de
espécimes existentes.
É ainda apresentada uma avaliação ecológica da unidade da paisagem, com base em indicadores de
estrutura, diversidade florística, raridade, hemerobia, maturidade, resiliência, resistência e conectividade,
qualificados numa escala reduzida, mediana e elevada, concluindo o EIA que a unidade em estudo
apresenta um reduzido valor ecológico.
O EIA estrutura uma aproximação a “…uma caracterização visual e cénica da paisagem…”, indicando que
essa abordagem se efetuou com base na qualidade visual e cénica, na capacidade de absorção visual e
nos seus principais componentes culturais, aliando trabalho de campo, cartografia disponível e
elementos fotográficos. Foi assim realizada uma análise percetual baseada nos atributos visuais/ estéticos
da área de intervenção, e a cada parâmetro atribuída uma classificação, de acordo com a respetiva
escala, de onde resultou um enquadramento aberto, uma diversidade simples, uma harmonia equilibrada,
uma textura gerida, uma cor suave, uma forma ondulada, e raridade considerada vulgar.
A análise visual foi efetuada recorrendo ao menu ViewShed, do ArcMap, tendo resultado uma área de
impacte visual é “…grande…”, embora se refira no EIA que “…estes resultados não refletem a realidade,
uma vez que apenas são consideradas as probabilidades teóricas, considerando o relevo e as irregularidades do
terreno.”, uma vez que “…estes resultados são atenuados por questões como a ocupação do solo, onde a
vegetação e a existência de aglomerados urbanos atuam como atenuantes…, resultando numa boa capacidade
de absorção visual, com a absorção e integração do empreendimento na paisagem, permanecendo em termos
globais a qualidade visual.”. Concorda-se com estas conclusões, salientando-se o resultado da análise
efetuada in loco aquando da visita da CA ao local, atrás descrita.
O EIA indica ainda que “Em termos gerais, apresenta uma reduzida fragilidade visual e reduzida acessibilidade
visual, pois apesar de apresentar uma bacia de impacte visual de média dimensão, decorrente do relevo
acidentado da área, por outro lado apresenta um número reduzido de observadores.”, considerando-se,
contudo, que a acessibilidade visual é elevada, mas a constituição do empreendimento, assim como a sua
inserção territorial, reduzem a amplitude visual sobre o projeto, concordando-se que o reduzido
número de observadores também contribui para esta atenuação da intrusão visual.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
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Os impactes identificados prendem-se com os ocorrentes na fase de exploração, uma vez que o projeto
se encontra instalado.
O EIA indica que “A implementação do empreendimento veio a resultar num impacte visual baixo,…”, uma
vez que, em termos de expansão visual, “Apenas foi possível avistar o empreendimento a partir da variante
de S. Martinho de Anta da EN 322,…”, mas, “…devido à distância…”, este impacte visual foi considerado
“…muito reduzido.”
O EIA refere ainda que no projeto foi considerado um conjunto de fatores tendentes a atenuar a
presença do empreendimento, como sejam a utilização de materiais da região, a manutenção de espaços
verdes integradores, os edifícios construídos para apoio do parque serem rasteiros e dispersos, todos
colocados nos diferentes patamares do empreendimento, de forma a não constituírem grandes núcleos
construídos, com coberturas tradicionais, revestidas parcialmente em pedra de granito da região,
aparelhada de maneira tradicional, e vias executadas em calçada de granito, possibilitando a
permeabilidade do solo. Acresce a estes aspetos que se procedeu a reflorestação parcial da área, com
novas espécies aquando da construção do Naturwaterpark.
Para a fase de desativação, os impactes expectáveis relacionam-se com a demolição e remoção dos
edifícios e estruturas, com consequente exposição dos solos à erosão. As medidas a adotar para
colmatar/ minimizar os impactes visuais e contribuir na estabilização dos solos e diminuição dos
fenómenos erosivos prendem-se essencialmente com a plantação de espécies vegetais autóctones.
Atendendo ao facto de o projeto já se encontrar instalado, concorda-se com a análise efetuada neste
âmbito.

Medidas de Minimização
Em relação à fase de exploração, o EIA não indica medidas de minimização, apontando apenas as ações
que foram empreendidas, na fase de construção do projeto, tendentes à mitigação dos potenciais
impactes mais significativos.
Para fase de desativação, é indicada a seguinte medida, com a qual se concorda:
- Plantação de espécies vegetais autóctones de modo a minimizar os impactes visuais e contribuir na
estabilização dos solos e diminuição dos fenómenos erosivos.
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Conclusão
Face à avaliação efetuada, e tendo em conta que:
- o projeto se encontra instalado e em exploração;
- no âmbito do projeto, e da implementação do mesmo, houve a adoção de ações/medidas tendentes à
mitigação dos potenciais impactes negativos que se poderiam verificar, com atuação concreta em termos
dos materiais utilizados, espécies vegetais selecionadas para a integração paisagística e correta inserção
territorial do edificado;
- em termos de expansão visual, o projeto, apesar de localizar numa área elevada face à envolvente, se
encontra confinado em termos de vistas,
considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA do projeto em causa, condicionado à
manutenção dos espaços exteriores, e à implementação da medida de minimização prevista para a fase
de desativação.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que o fator ambiental “Paisagem” assume uma
preponderância de “Não Relevante”, atendendo às conclusões da avaliação, apresentando-se,
seguidamente, a avaliação da significância dos impactes:

Fator Ambiental:
Paisagem
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Sistemas Ecológicos
Caracterização da Situação de Referência
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Não obstante o projeto já estar implementado, o EIA procede à identificação dos fatores biológicos
(flora, vegetação e fauna) que integram os sistemas ecológicos da área envolvente do projeto,
caracterizando-os quanto aos seus biótopos/ habitats presentes, principais valores e situação atual.
A área em estudo é definida como aquela que é direta ou indiretamente afetada pelos diferentes
componentes do projeto.
A caracterização dos Fatores Biológicos e Ecológicos é feita com base em pesquisa bibliográfica, dados
cartográficos e trabalho de campo para recolha de elementos disponíveis sobre a flora, a vegetação e as
comunidades faunística.
Os resultados retratam uma área onde não existem habitats naturais, cujo uso atual é marcado pela
presença de povoamentos florestais monoespecíficos de pinheiro bravo, explorados para produção
lenhosa, por áreas agrícolas e por áreas de matos sujeitas a pressões antrópicas, alterações da
composição das comunidades arbóreas ou resultantes da ocorrência de incêndios.
A vegetação é esparsa e pouco desenvolvida, apresentando uma composição florística pouco
diversificada. As espécies que podem ser encontradas são estevas (Cistus ladaniferus), urzes (Calluna
vulgaris, Erica sp.), rosmaninhos (Lavandula sp.), giestas (Cyticus sp.), tojo (Ulex sp.), entre outras. A
comunidade florística é assim pouco diversificada, com valor ecológico pouco relevante e pouco
significativo.
É salientada a elevada plasticidade ecológica e boa capacidade de adaptação das espécies florísticas a
diversos habitats, pelo que facilmente se poderão adaptar às alterações causadas pela implantação do
projeto.
Na atual fase de exploração, e como resultado do próprio processo construtivo, é visível a alteração
que ocorreu ao nível do coberto vegetal na área de implementação do Naturwaterpark. No entanto,
esta alteração resultou numa maior diversidade, pois numa situação original a área de implantação do
empreendimento consistia essencialmente em matos e uma mancha de pinhal em elevado estado de
degradação. Por outro lado, apesar de uma parte do coberto vegetal, presente numa fase préconstrução, ter sofrido corte e desmatação, foram mantidos alguns exemplares de formações vegetais
existentes, e uma parte destes foi substituída por novas formações vegetais.
Assim, a caraterização da situação de referência, ajustada à área envolvente do projeto, evidencia que a
área de estudo não apresenta, nem apresentava, antes da sua implantação, valores florísticos ou
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faunísticos dignos de referência, sendo o coberto vegetal monótono e empobrecido pela ação antrópica
e pelo efeito do fogo.
No que respeita à caraterização das comunidades faunísticas, o EIA descreve um elenco faunístico pouco
diversificado, com valor ecológico pouco relevante e pouco significativo, em coerência com a paisagem
homogénea e humanizada ou agroflorestal de produção de enquadramento, sendo todas as espécies
caraterísticas de espaços florestais periurbanos, e sem estatuto de proteção preocupante.
É salientada a presença de javali (Sus scrofa), raposa vermelha (Vulpes vulpes) e esquilo vermelho (Sciurus
vulgaris). Contudo, a maioria das espécies apresenta uma elevada plasticidade ecológica e boa capacidade
de adaptação a diversos habitats, pelo que facilmente se poderão adaptar às alterações causadas pela
implantação do projeto.
A homogeneidade de habitats na envolvente da área de implantação do projeto deverá, também, ter
facilitado a adaptação das comunidades mais afetadas a novas áreas de alimentação, reprodução e
nidificação/ abrigo.

O leque de espécies apresentado encontra-se adaptado ao ambiente conturbado, inerente à ocupação
urbana, as quais são pouco exigentes do ponto de vista de habitat.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
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Segundo o EIA, os maiores impactes deverão ter ocorrido na fase de construção, onde as ações de
construção contribuíram como elemento perturbador à distribuição e utilização de espaço por parte de
algumas espécies, nomeadamente para mamíferos e aves.
As espécies com maior mobilidade, como o grupo dos passeriformes e as espécies de orlas, são as que
se encontram melhor adaptadas.
Na atual fase de exploração, a questão a ter em conta é, essencialmente, o movimento dos veículos
associados à utilização do empreendimento, que poderá contribuir para a perturbação na zona da
implantação do projeto e também em todo o trajeto de acesso.
No entanto, o funcionamento do projeto está muito associado a épocas sazonais, pelo que durante
grande parte do ano as perturbações são praticamente nulas, estando associadas essencialmente ao
decorrer das atividades normais de manutenção do espaço.
As espécies presentes na área de estudo, florísticas e faunísticas, são espécies com uma grande
adaptabilidade e facilmente observadas em ambientes onde se verifica a presença humana, pelo que não
é espectável uma dispersão significativa da distribuição das espécies na fase de exploração do projeto.
Além disso, uma vez que o empreendimento se apresenta bastante naturalizado, tendo os arranjos
exteriores espécies vegetais características da região, é expectável que tal contribua para a diluição dos
impactes negativos durante toda a fase de exploração.
Assim, na fase de exploração, os impactes nos sistemas ecológicos do local prendem-se sobretudo com
o efeito de perturbação associado ao normal funcionamento do parque, que tem como consequência a
exclusão da fauna do local, desaparecimento de algumas espécies e alteração na composição das
comunidades faunísticas da envolvente.
Estes impactes serão, na generalidade, negativos, mas de reduzida amplitude e pouco significativos, dadas
as características das comunidades vegetais e faunísticas presentes.
No que respeita à fase de desativação, os impactos espectáveis ao nível da fauna e flora relacionam-se
com a produção de resíduos e com a eliminação de algum coberto vegetal e a perturbação da fauna
existente; a destruição/ alteração de habitat devido às alterações do coberto vegetal; exclusão de fauna
local e alteração da composição das comunidades faunísticas e florísticas locais; o desaparecimento de
algumas espécies e o aparecimento de outras, quer devido ao acréscimo dos níveis de perturbação, quer

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 857 – Proc. 728048
Projeto do NaturWaterPark – Parque de Campismo com Diversões Aquáticas
Maio de 2015
33/84

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

pela destruição/ alteração de habitat; o aumento da mortalidade individual de algumas espécies; a
deterioração da qualidade dos habitats em resultado de contaminações resultantes da obra.
A avaliação integrada dos diversos impactes qualifica os impactes ambientais sobre os Fatores Biológicos
e Ecológicos (descritor Ecologia) como moderadamente adversos, magnitude média, duração temporal
de longo prazo, sensibilidade média, incidência direta e mitigação média.

Medidas de Minimização
O EIA estabelece as seguintes medidas de minimização:
- Naturalização do empreendimento de acordo com projeto de arranjos exteriores,
nomeadamente com recurso a espécies vegetais características da região (já implementada);
- Utilização ao máximo dos exemplares de coberto vegetal existentes para o projeto de arranjos
exteriores, de forma a não alterar significativamente as características do local, e a manter uma
conetividade entre habitats;
- Manutenção do coberto vegetal do parque de acordo com o projeto de arranjos exteriores,
nomeadamente podas anuais e corte de relva quinzenal;
- Limpeza e manutenção do coberto vegetal na envolvente do projeto de forma a evitar riscos de
incêndio e promover habitats;
- Circulação de veículos apenas através das vias destinadas para tal, respeitando velocidade
reduzida.

Monitorização
O EIA propõe que o plano de monitorização seja aplicado apenas para a fase de desativação, embora
não seja explicitada a metodologia para a sua execução.
Atendendo aos resultados da avaliação de impacte para o descritor em apreço, considera-se dispensável
o estabelecimento de programa de monitorização para qualquer das fases do projeto.
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Conclusão
Em face do exposto, considera-se que estão reunidas condições para a emissão do parecer favorável
condicionado quanto ao descritor Ecologia.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que o fator ambiental “Sistemas Ecológicos” assume uma
preponderância “Não Relevante”, face à tipologia do projeto, apresentando-se, seguidamente, a
avaliação da significância dos impactes:

Fator Ambiental:
Sistemas Ecológicos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado

Geologia e Geomorfologia
Caracterização da Situação de Referência
Geologia e Geomorfologia
O EIA refere que a área de implantação do projeto se encontra localizada entre as cotas 550m e 650m,
de acordo com o mapa hipsométrico do Atlas do Ambiente. As principais condicionantes do relevo da
região são as falhas e fraturas de direção NESW e NNE-SSW, na medida em que ao longo destas
ocorreram movimentos de elevação e de subsidência durante a era Mesozoica, originando,
respetivamente, as principais serras e as áreas intermediárias, onde se instalaram os principais cursos de
água.
É ainda referido que a área em estudo se enquadra na Zona Centro Ibérica, de acordo com a zonalidade
paleogeográfica e geotectónica do Maciço Ibérico.
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De acordo com o EIA e, a partir da Carta Geológica de Portugal 1:500 000 - Instituto Geológico e
Mineiro (IGM, 1992) e da Carta Geológica 1:50.000 – Folha 10D (LNEG, 2010) a zona em análise é
composta essencialmente por xistos. A maior parte das litologias preservam estruturas primárias
(estratificação e laminação) e apresentam xistosidades e lineações, que permitem um desmonte fácil e
uma boa penetração das raízes, gerando solos pedregosos e delgados. A área em estudo encontra-se
situada no Maciço Antigo.
O EIA também menciona que, de acordo com a carta litológica disponível no atlas do ambiente, o
empreendimento encontra-se no Complexo Xisto-Grauváquico, o qual ocupa uma extensa área no país,
e existem várias manchas, uma das quais, intitulada a mancha do Vale do Douro. A litologia dominante é
constituída por xistos argilosos, micáceos e grauvaques de tons variados, em séries alternantes.

Sismicidade
Segundo o EIA, na área de implantação do projeto, não se tem verificado a ocorrência de sismos com
epicentro localizado na região. A intensidade sísmica máxima sentida na área de implantação do projeto
é de 5, muito devido à falha ativa que se encontra nas proximidades, a falha Verin-Chaves-RéguaPenacova.
O EIA também refere que, relativamente à carta de sismicidade histórica, a área de implantação do
projeto, corresponde a uma área de intensidade 6.
É ainda referido que, de acordo com o zonamento para efeitos da quantificação da ação dos sismos, a
área em estudo, que se integra no território do concelho de Vila Real, está incluída na zona sísmica D,
de menor risco sísmico, à qual corresponde o valor de 0,3 para o coeficiente de sismicidade. Pelo
exposto, pode pois concluir-se que a área de projeto e envolvente próxima se inscreve numa zona de
sismicidade reduzida.
Tendo em conta que o projeto se encontra totalmente implementado, considera-se que a
caracterização da situação de referência foi devidamente estruturada e efetuada.
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Identificação, Análise e Classificação de Impactes Ambientais
O EIA refere que os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia tiveram início na fase de construção da
instalação em estudo, decorrentes da alteração das características geomorfológicas do local e das
movimentações de terras realizadas.
Na fase de exploração, tais impactes não têm expressão, uma vez que não são registadas quaisquer
afetações nesta vertente, decorrentes da exploração da instalação turística.
O mesmo acontece para a fase da desativação, onde não é previsível que ocorram alteração das
características geomorfológicas do local e movimentações de terras.
Considera-se que as ações inerentes às fases de exploração e desativação do projeto, efetivamente, não
geram impactes ambientais sobre os fatores ambientais em análise.

Medidas de Minimização
Face à ausência de impactes ambientais para estes descritores, no EIA não foram propostas medidas de
minimização. Atendendo à fase em que o projeto se encontra, concorda-se com este entendimento.

Conclusão
Face ao exposto, e tendo em conta que o projeto se encontra implementado e em funcionamento,
emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais “Geologia e Geomorfologia” para o projeto
do “NaturWaterPark – Parque de Diversões do Douro”.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que os fatores ambientais “Geologia e Geomorfologia”
assumem um carácter “Não Relevante”, apresentando-se seguidamente a avaliação da significância dos
impactes:
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Fator Ambiental:
Geologia e Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Recursos Hídricos

Caracterização da Situação de Referência

Recursos Hídricos Superficiais
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro
- RH3, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Corgo.
Na envolvente da área do projeto, a linha de água mais próxima é o Ribeiro da Ponte da Corva, afluente
do Ribeira de Tanha, que por sua vez é afluente do Rio Corgo.
Na área de implantação do projeto não ocorrem linhas de água, embora a cartografia militar de
referência assinale a interferência com a cabeceira de uma linha de água, a qual se verificou não ter
qualquer expressão no terreno, depois da visita efetuada ao local.
Na área de estudo, o estado das massas de água superficiais encontra-se classificado como razoável.

Recursos hídricos subterrâneos
Em termos hidrogeológicos, a área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado, sendo as rochas predominantemente metassedimentares.
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A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências dos cursos
de água superficiais, sendo a produtividade muito baixa.
Na envolvente à área em estudo existem captações de água subterrânea particulares, normalmente
utilizadas para uso doméstico e rega, não sendo espectável a afetação das mesmas com a implementação
do projeto. Não existem interferências com captações de água para abastecimento público.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e
qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos de baixa
significância.
Atendendo a que este empreendimento já existe, os impactes decorrentes da fase de construção já
ocorreram, sendo extemporânea a sua análise.

Recursos hídricos superficiais
Os principais impactes expectáveis resultam essencialmente da impermeabilização do terreno, que irá
potenciar o aumento do escoamento superficial. No entanto, dada a reduzida área impermeabilizada,
não se prevê que daqui resultem impactes significativos para o regime de escoamento superficial das
linhas de água mais próximas.
Na fase de desativação, não se preveem impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais.

Recursos hídricos subterrâneos
A impermeabilização do terreno também poderá provocar uma redução da infiltração. Dada a reduzida
área impermeabilizada, não se prevê que daqui resultem impactes significativos para a produtividade das
captações envolventes.
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A captação de água do furo constitui outro impacte nos recursos hídricos subterrâneos. Porém, dado o
reduzido volume de água captada anualmente (cerca de 400 m3), não se prevê que os impactes sejam
significativos.
Outro potencial impacte, resulta da descarga de águas residuais da ETAR no solo, em órgão de
infiltração. Caso as descargas sejam efetuadas em estrito cumprimento da licença que vier a ser emitida
para o efeito, não se prevê que os impactes sejam significativos.
Na fase de desativação, não se preveem impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos.

Medidas de Minimização
O estudo prevê a implementação de um conjunto de medidas de minimização dos impactes ambientais
ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneas, com as quais se concorda, destacando-se os
seguintes pela sua importância:
-Reutilização da água dos chuveiros e lavatórios para os sanitários, após adequado prétratamento;
- Aproveitamento das águas das chuvas para complementar o abastecimento do sistema de rega e
das bocas-de-incêndio;
Propõe-se ainda que sejam acrescentadas as seguintes:
- Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, de
modo a que não causem prejuízos a terceiros;
- Caso a zona do empreendimento venha a ser servida por rede pública de saneamento, deverá
ser efetuada a ligação à referida infraestrutura e desativada a ETAR existente.

Plano de Monitorização
O EIA propõe um plano de monitorização para os recursos hídricos subterrâneos da água do furo
existente. Este plano de monitorização poderá importar ao proponente, tendo em conta a necessidade
de avaliar se a qualidade da água captada no furo se adequa à finalidade pretendida, nomeadamente as
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piscinas. Do ponto de vista de avaliação ambiental dos impactes do empreendimento sobre os recursos
hídricos subterrâneos, este plano de monitorização não tem qualquer relevância, até porque, como
referido na avaliação dos impactes, estes foram considerados como não sendo significativos.
De forma a avaliar os impactes decorrentes da rejeição de águas residuais, deverá ser dado
cumprimento ao regime de monitorização que vier a ser imposto na respetiva licença de descarga.

Conclusão
De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de exploração
e não é previsível que venham a ser significativos.
Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, também não é
espectável a ocorrência de impactes negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os
recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de
parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização previstas no EIA, e as que
constam do presente documento.
Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir
pela APA, I.P..
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que este fator ambiental assume uma preponderância
“Não Relevante”, face à tipologia do projeto, apresentando-se, seguidamente, a avaliação da significância
dos impactes:
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Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Património
Caracterização da Situação de Referência
Com o presente projeto criou-se um conjunto de áreas de turismo e lazer, que incluem um parque de
campismo (zona de tendas, caravanas e bungalows), para além de um recinto destinado a atividades
aquáticas (piscinas, escorregas) e outras áreas complementares (restaurante, zona comercial, lavandaria,
área de merendas, etc.).
O trabalho desenvolvido no âmbito do descritor Património cumpriu com o estabelecido para este tipo
de procedimento, não tendo sido identificados elementos patrimoniais nas áreas de incidência direta do
projeto, para além de algumas ocorrências que se encontram relativamente distantes da área do projeto.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
Face ao enquadramento apresentado, entende-se que não há impactes diretos sobre o património
classificado ou inventariado, pelo que é extemporânea a consideração de medidas de minimização.

Conclusão
Para efeitos de aplicação do IAP, face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de
preponderância do descritor na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser
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considerado como “não relevante”, apresentando-se, seguidamente, a avaliação da significância dos
impactes:

Fator Ambiental:
Património
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Ruído
Caracterização da Situação de Referência
O projeto já se encontra executado e em funcionamento.
Quanto ao ambiente sonoro, pode referir-se que a área de implantação do Projeto se localiza numa
zona caracterizada por baixa densidade populacional, onde ocorre uma grande dispersão de núcleos
urbanos e com vastas áreas de ocupação agrícola, florestal ou de matos. De acordo com as visitas ao
local e tendo por base informação adicional recolhida, o local em estudo pode ser considerado como
"pouco ruidoso".
Ainda não foi definida pela Câmara Municipal de Vila Real a classificação das “zonas sensíveis” e “mistas”,
pelo que se aplicam, para todos os recetores sensíveis, os valores limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53
dB(A), de acordo com o Regulamento Geral de Ruído (RGR).
O estudo teve como objetivo a caracterização do ambiente sonoro da zona de implantação do projeto,
para a fase de exploração, tendo sido realizados levantamentos de campo para identificação dos
recetores potencialmente afetados pelo ruído com origem no empreendimento.
A monitorização para determinação da situação de referência deste descritor foi realizada em 2014, já
na fase de exploração do empreendimento, sendo que os valores obtidos para os dois pontos de
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medição demonstraram que os níveis de ruido se encontram muito abaixo dos limites legais (valores
limites de exposição) previstos no RGR, independentemente do tipo de zonamento atribuído à área em
estudo. Uma vez que os valores obtidos para o ruído ambiente exterior (LAeq) são quase sempre
inferiores a 45 dB(A), não foi realizada a avaliação do critério de incomodidade junto dos recetores
sensíveis considerados, tal como definido no RGR.
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 foi realizada uma abordagem quantitativa genérica
do impacte ambiental, tendo por base o estabelecido legalmente no que se refere à emissão sonora de
equipamentos para uso no exterior.
Os valores das emissões sonoras 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).

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Na fase de construção deste projeto, os impactes no ambiente sonoro foram considerados negativos,
moderadamente adversos, média magnitude, longo prazo, média sensibilidade, mitigação parcial e
incidência direta.
Considera-se que na fase de desativação deste projeto os impactes no ambiente sonoro serão negativos,
diretos, locais, prováveis, reversíveis, imediatos, temporários e negativos e de magnitude reduzida e
significância reduzida a média.

Medidas de Mitigação
Fase de exploração
- Seleção de equipamentos que originem o menor ruído possível;
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- Realização das atividades apenas no período diurno, evitando a produção de ruído durante o
período noturno.
Fase de desativação
- Seleção de métodos construtivos e equipamentos que originem o menor ruído possível;
- Realização das atividades apenas no período diurno, evitando a produção de ruído durante o
período noturno.

Plano de Monitorização
Na fase de exploração a primeira medição deverá ocorrer no primeiro ano após licenciamento do
projeto, após emissão de licença e, posteriormente de 5 em 5 anos, sendo que as medições do ruído
ambiente deverão coincidir com a atividade normal do projeto em época alta e com o normal
funcionamento dos equipamentos geradores de ruído. A medição do ruído residual deverá ocorrer em
época baixa com os equipamentos geradores de ruído totalmente desligados.
As campanhas de medição/monitorização são a forma de avaliar o cumprimento do RGR e a eficácia das
medidas propostas e da necessidade de adoção de novas medidas. Caso se verifiquem situações de
desconformidade devido ao funcionamento do projeto, deverão ser tomadas as medidas corretivas
conducentes à sua minimização, sendo a respetiva eficiência avaliada em campanhas de medição
subsequentes.
Terão de ser cumpridos quer os Valores Limites de Exposição quer o Critério de Incomodidade, tendo
em consideração que o parque estará em funcionamento 24 horas por dia. Os resultados obtidos devem
ser apresentados e analisados em relatórios periódicos, segundo a periodicidade de cada campanha de
amostragem.
Consoante os resultados obtidos nas campanhas de medição, a análise dos mesmos poderá justificar a
definição de novos locais de medição, bem como o reforço da revisão periódica dos equipamentos
geradores de ruído.
Caso sejam registadas reclamações, deverá obrigatoriamente proceder-se a uma campanha de
verificação/medição junto ao recetor em causa, podendo os resultados justificar o aumento da
periodicidade de medição.
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Para a fase de desativação as campanhas devem ser agendadas em função da calendarização das
atividades de demolição/desativação e do tipo de equipamento a utilizar. Recomenda-se contudo, no
mínimo campanhas semestrais para cada local nas proximidades de usos sensíveis ao ruído onde
decorram atividades ruidosas.

Conclusão
Face ao resultado desta avaliação setorial, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer
favorável.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que este fator ambiental assume uma preponderância
“Não Relevante”, face à tipologia do projeto, apresentando-se, seguidamente, a avaliação da significância
dos impactes:

Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Resíduos
Caracterização da Situação de Referência
O projeto já se encontra executado e em funcionamento.
Para a fase de exploração 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 o efeito - RESINORTE.
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Para os resíduos sólidos urbanos indiferenciados também existem no parque contentores com
capacidades que vão de 50 lts a 1000 lts que, após a sua recolha, são transportados para o Aterro de
Resíduos Não Perigosos de Vila Real.
A recolha de “Óleos e gorduras alimentares” está a cargo da empresa Reciol, Reciclagem de Óleos, Lda.
que sempre que procedem à recolha substituem os contentores cheios por vazios, devidamente
homologados para o efeito.
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
em seguida fará a valorização deste tipo de resíduos.
Foram colocadas informações visíveis e fáceis de compreender nas diferentes áreas do parque de
campismo, solicitando aos utentes que separem os seus resíduos.
Quanto à produção de resíduos sólidos, é mencionado quais os resíduos que é expectável produzir, qual
a sua classificação de acordo com o código LER, é identificada a forma de acondicionamento, bem como
cada operador específico para a gestão, eliminação e valorização dos diferentes resíduos e a frequência
com que se efetuará a recolha.

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Na fase de exploração, os principais impactes ao nível da gestão dos resíduos prendem-se com as
operações de gestão das diversas infraestruturas do parque (receção, restaurante, minimercado), com a
de manutenção dos espaços verdes exteriores e com a preparação de alimentos por parte dos
campistas, pois serão as principais atividades responsáveis pela produção de resíduos, pelo que se
considera que os impactes associados à gestão dos resíduos são negativos, pouco significativos, baixa
magnitude, curto prazo, baixa sensibilidade, mitigação parcial e incidência indireta.
Na fase de desativação os impactes ao nível da gestão de resíduos são negativos e pouco significativos,
nomeadamente com a geração de resíduos não urbanos, isto é, resíduos de construção e demolição.
Estes impactes são minimizados com a integração de um operador específico para a gestão, eliminação e
valorização de resíduos desta natureza (resíduos de construção e demolição).

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 857 – Proc. 728048
Projeto do NaturWaterPark – Parque de Campismo com Diversões Aquáticas
Maio de 2015
47/84

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Medidas de Mitigação
Na fase de exploração
- Instalação, dentro do parque, de equipamento que esteja 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;
- 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;
- Implementar procedimentos que promovem a redução da produção de resíduos e a sua
valorização, por reutilização e reciclagem.
Na fase de desativação
- 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 (assim classificados na Lista Europeia de
Resíduos) e que exigem também uma deposição seletiva e um destino adequado;
-

Selecionar

operadores

devidamente

licenciados

para

as

atividades

de

transporte,

armazenamento, tratamento, valorização ou destino final de resíduos;
- Preparar o pessoal interveniente na empreitada, 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;
- Implantação de bacias de retenção 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;
- Definição de locais específicos e adequados para a armazenagem de todo o tipo de resíduos
produzidos na área afeta à obra.
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Plano de Monitorização
A monitorização da fase de exploração deverá ser efetuada nos termos previstos do Plano de Gestão de
Resíduos (PGR) apresentado.
O plano estabelece as linhas de atuação relacionadas com a identificação e gestão de resíduos
produzidos, de modo a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais.
Na fase de Exploração deverá ser dada especial atenção aos procedimentos a adotar no
acondicionamento seletivo dos resíduos produzidos, no armazenamento temporário, no transporte de
resíduos e no destino final.
No quadro abaixo está indicado o tipo de resíduos produzidos, o acondicionamento e a periodicidade
de recolha.
Tipo de Resíduo
Papel e Cartão
Vidro
Plástico
Óleos e gorduras alimentares
Outros resíduos urbanos e
equiparados, incluindo mistura
de resíduos
Pilhas
Equipamento
elétrico
e
eletrónico fora de uso

Código
LER
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 25

Acondicionamento

Operador

Ecoponto para papel
Ecoponto para vidro
Ecoponto para embalagens de plástico
Contentores próprios

Resinorte
Resinorte
Resinorte
Reciol

Frequência
de
Recolha
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Quando necessário

FOCSA

Trissemanal

Resinorte
Mirapapel,
Lda

Quinzenal

20 03 01

Contentor
para
indiferenciados

20 01 34

Ecoponto para pilhas

20 01 36

Granel

resíduos

urbanos

Quando necessário

Para a fase de desativação, e previamente ao seu início, deverá ser apresentado um Plano de
Monitorização de Resíduos revisto e atualizado em função do contexto legislativo e de enquadramento
que se verificar na altura em que ocorrer a referida desativação, devendo contemplar designadamente
os seguintes elementos:
- Objetivo: Verificar e otimizar a gestão de resíduos de construção e demolição, garantindo a
hierarquia das operações de gestão de resíduos, a prevenção, a redução e o destino final mais
adequado;
- Responsabilidades: A responsabilidade é do Empreiteiro Geral encarregado da desativação,
através do técnico de ambiente e após aprovação prévia do Dono da Obra;
- Parâmetros: Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a
forma de acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados;
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- Metodologias: As metodologias de monitorização passam pelo registo, em formulário próprio
dos resíduos gerados e pela recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte
e certificados de receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos
poderão ser tratados de modo a percecionar a evolução;
- Periodicidade: Definir periodicidades regulares de inspeções e manutenções aos locais de
armazenamento temporário de cada resíduo;
- Metas: Redução das quantidades de resíduos produzidos; Redução das quantidades de resíduos
perigosos produzidos; Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável.
Para efeitos de aplicação do IAP, considera-se que este fator ambiental assume uma preponderância
“Não Relevante”, face à tipologia do projeto, apresentando-se, seguidamente, a avaliação da significância
dos impactes:

Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

Entidade Licenciadora (EL)
O parecer da EL é de sentido favorável, desde que cumpridas as medidas de minimização indicadas no
presente Parecer Final da CA. A leitura integral deste parecer poderá ser efetuada nos Anexos do
presente Parecer Final da CA.
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Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer ao Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas, na componente florestal, ao Turismo de Portugal e à
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, tendo todas as entidades prestado resposta em
tempo útil, e cuja síntese se encontra plasmada de seguida. A leitura integral dos referidos pareceres
pode ser efetuada por consulta dos Anexos ao presente Parecer.
O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas – componente florestal, informou que
se verifica que a Faixa de Gestão de Combustíveis (FGC), em toda a envolvente do projeto, de largura
mínima não inferior a 100 metros, conforme disposto no nº 11 do artigo 15º do DL nº 124/2006, de 28
de junho, alterado e republicado pelo DL nº 17/2009, de 14 de janeiro, não se encontra prevista no
projeto, havendo assim a necessidade da sua inclusão (devendo essa FGC estar toda inserida dentro dos
limites da propriedade do proponente), bem como a execução da gestão dos combustíveis nessa área,
conforme critérios definidos no anexo do diploma legal citado.
O Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., emite parecer favorável ao projeto.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte refere, que nada tem a opor ao projeto.

4. CONSULTA PÚBLICA
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Consulta Pública
decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 20 de março de 2015 e o seu final a 17 de abril
de 2015.
Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou
solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e
disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:
- Relativamente ao descritor Uso do Solo, e considerando que:
- O projeto que se pretende licenciar (designado por “Naturwaterpark” - Parque de Diversões do
Douro, é constituído por um parque de campismo, apoiado por um recinto com diversões
aquáticas, que integra o espaço de lazer e de diversão, bem como o parque de estacionamento), já
se encontra construído e em pleno funcionamento;
- Existe compatibilidade do empreendimento nas classes de uso do solo afetadas, com o Plano
Diretor Municipal de Vila Real, atendendo à Certidão emitida pelo Município de Vila Real, que o
reconhece como de interesse público com especificações na área do turismo;
- O local não possui qualquer condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública;
- Foi preservada uma zona envolvente que visa proporcionar um certo isolamento do
empreendimento, e valorizar esta área em termos paisagísticos;
- Foram propostas medidas de minimização adequadas e tendentes à minimização dos impactes
sobre o Ordenamento do Território e Uso do Solo, para as fases de exploração e desativação,
poderá ser emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização
impostas;
- No que respeita à Socio-economia, verifica-se que os impactes negativos são passíveis de mitigação,
e que os impactes positivos, nomeadamente quanto aos aspetos de dinâmica económica local, são
positivos, e muito significativos, pelo que se considera ser de emitir parecer favorável ao projeto;
- Relativamente aos Sistemas Ecológicos, a avaliação integrada dos diversos impactes qualifica os
impactes ambientais sobre o descritor como moderadamente adversos, magnitude média, duração
temporal de longo prazo, sensibilidade média, incidência direta e mitigação média, embora a classificação
dos mesmos, para efeitos de IAP, indiquem que são pouco significativos, dispensando-se, inclusivamente,
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o plano de monitorização, pelo que poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento
das medidas de minimização indicadas;
- No que concerne à Paisagem face à avaliação efetuada, e tendo em conta que i) o projeto se
encontra instalado e em exploração, ii) no âmbito do projeto, e da implementação do mesmo, houve a
adoção de ações/medidas tendentes à mitigação dos potenciais impactes negativos que se poderiam
verificar, com atuação concreta em termos dos materiais utilizados, espécies vegetais selecionadas para
a integração paisagística e correta inserção territorial do edificado, iii) em termos de expansão visual, o
projeto, apesar de localizar numa área elevada face à envolvente, se encontra confinado em termos de
vistas, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA do projeto em causa, condicionado
à manutenção dos espaços exteriores, e à implementação da medida de minimização prevista para a fase
de desativação;
- No âmbito dos descritores Geologia e Geomorfologia, tendo em conta que o projeto se encontra
implementado e em funcionamento, e considerando que as ações inerentes às fases de exploração e
desativação do projeto, efetivamente, não geram impactes ambientais sobre os fatores ambientais em
análise, verifica-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao projeto;
- Em termos de Recursos Hídricos, e de modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem
essencialmente na fase de exploração, e não é previsível que venham a ser significativos. Ao nível da
qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, também não é espectável a
ocorrência de impactes negativos significativos, pelo que se considera que pode ser emitido parecer
favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização impostas;
- No tocante aos descritores Ambiente Sonoro e Resíduos foram identificados os impactes
negativos decorrentes das fases de exploração e desativação, que são considerados minimizáveis pela
implementação das medidas propostas, e pelos planos de monitorização a implementar, pelo que poderá
ser emitido parecer favorável condicionado ao projeto;
- No âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental Património, considera-se que o projeto poderá
ser aprovado, uma vez que, face ao enquadramento apresentado, se entende que não há impactes
diretos sobre o património classificado ou inventariado, sendo inclusivamente extemporânea a
consideração de medidas de minimização.
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Simultaneamente, para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31
de outubro, com as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e
considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes, plasmadas ao longo do presente
Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 7 de maio de 2015, o quadro
seguinte, onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao
projeto em avaliação:
8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=2

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das AAIA’s, e
aprovada pela SEA a 17 de abril de 2014, o resultado do IAP aponta para uma proposta de Declaração
de impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivo Aditamento, atendendo
às conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais
significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e
considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto do
“NaturWaterPark – Parque de Campismo com Diversões Aquáticas”, condicionado ao integral
cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização e às demais consideradas de conveniente
implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos de
monitorização, de acordo com a listagem seguinte:

1. Condicionantes
1. Cumprimento do disposto no DL nº 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo DL
nº 17/2009, de 14 de janeiro, e no PDM de Vila Real, no que concerne à Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
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2. Medidas de Minimização
Fase de Exploração
1. A entrada dos utentes no Parque Aquático deverá ser efetuada pelo acesso nascente, devendo
ser colocada sinalização adequada para este efeito;
2. Manutenção de alguns exemplares arbóreos na envolvente e plantação de espécies vegetais
características da região, de forma a substituir e compensar a perda causada pelo abate de parte
da vegetação do local, promovendo a biodiversidade e conectividade entre habitats e
assegurando uma maior integração paisagística;
3. Conservação e manutenção de zonas verdes;
4. Reflorestação do solo nas zonas que sofreram alteração de perfis e movimentação de terras;
5. Cobertura de superfícies com materiais permeáveis, que permitam a penetração de um maior
volume de águas pluviais nos solos;
6. A água necessária às atividades dos campistas e dos utentes do recinto com diversões aquáticas
terá que ser proveniente da rede pública;
7. Toda a água proveniente dos chuveiros e lavatórios deverá ser reciclada e posteriormente
utilizada nos sanitários;
8. O sistema de rega e as bocas-de-incêndio deverão ser abastecidos com água da chuva
armazenada, sendo utilizada água do furo executado na propriedade quando esta não for
suficiente;
9. De modo a assegurar a qualidade das águas subterrâneas, os esgotos produzidos nas instalações
sociais do parque deverão ser conduzidos para fossa séptica, e as águas de escorrência
superficial deverão ser encaminhadas para bacias de decantação, de modo a separar a fração
líquida da fração sólida (partículas);
10. Realização de regas regulares e controladas, nomeadamente em dias secos e ventosos, dos
acessos de terra batida, evitando deste modo o levantamento de poeiras;
11. Seleção de equipamentos que originem o menor ruído possível;
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12. Realização das atividades apenas no período diurno, evitando a produção de ruído durante o
período noturno;
13. Instalação, dentro do parque, de equipamento que esteja de acordo com o sistema de gestão de
resíduos atualmente efetuado no concelho de Vila Real;
14. Limpeza e manutenção do coberto vegetal na envolvente do projeto de forma a evitar riscos de
incêndio e promover habitats, de acordo com o projeto de arranjos exteriores, nomeadamente
podas anuais e corte de relva quinzenal;
15. Circulação de veículos apenas através das vias destinadas para tal, respeitando velocidade
reduzida;
16. Recolha e envio para destino adequado de todos os resíduos gerados;
17. Proteção dos exemplares arbóreos a manter;
18. Deverá ser dada preferência à contratação de mão-de-obra local, em articulação com o Centro
de Emprego de Vila Real;
19. Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, de
modo a que não causem prejuízos a terceiros;
20. Caso a zona do empreendimento venha a ser servida por rede pública de saneamento, deverá
ser efetuada a ligação à referida infraestrutura e desativada a ETAR existente;

Fase de Desativação
21. Plantação de espécies vegetais autóctones de modo a minimizar os impactes visuais e contribuir
na estabilização dos solos e diminuição dos fenómenos erosivos;
22. Seleção de métodos construtivos e equipamentos que originem o menor ruído possível;
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23. Realização das atividades apenas no período diurno, evitando a produção de ruído durante o
período noturno.
24. 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;
25. Selecionar

operadores

devidamente

licenciados

para

as

atividades

de

transporte,

armazenamento, tratamento, valorização ou destino final de resíduos;
26. Preparar o pessoal interveniente na empreitada, 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;
27. Implantação de bacias de retenção 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;
28. Definição de locais específicos e adequados para a armazenagem de todo o tipo de resíduos
produzidos na área afeta à obra.

3. Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a alteração e a
redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a
garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as
que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
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Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e
importância, os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os
parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no
cumprimento da legislação em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a
alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das
medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade
do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de
diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos
específicos estipulados.
A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas
também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se
manifestarem eficazes.
Ficará a cargo do proponente o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a
fase de exploração, são o Ruído e a Gestão de Resíduos.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto.
Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum
fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de
imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma
de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos.
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A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de
serem revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação.

Ambiente Sonoro
Na fase de exploração a primeira medição deverá ocorrer no primeiro ano após licenciamento do
projeto, após emissão de licença e, posteriormente de 5 em 5 anos, sendo que as medições do ruído
ambiente deverão coincidir com a atividade normal do projeto em época alta e com o normal
funcionamento dos equipamentos geradores de ruído. A medição do ruído residual deverá ocorrer em
época baixa com os equipamentos geradores de ruído totalmente desligados.
As campanhas de medição/monitorização são a forma de avaliar o cumprimento do RGR e a eficácia das
medidas propostas e da necessidade de adoção de novas medidas. Caso se verifiquem situações de
desconformidade devido ao funcionamento do projeto, deverão ser tomadas as medidas corretivas
conducentes à sua minimização, sendo a respetiva eficiência avaliada em campanhas de medição
subsequentes.
Terão de ser cumpridos quer os Valores Limites de Exposição quer o Critério de Incomodidade, tendo
em consideração que o parque estará em funcionamento 24 horas por dia. Os resultados obtidos devem
ser apresentados e analisados em relatórios periódicos, segundo a periodicidade de cada campanha de
amostragem.
Consoante os resultados obtidos nas campanhas de medição, a análise dos mesmos poderá justificar a
definição de novos locais de medição, bem como o reforço da revisão periódica dos equipamentos
geradores de ruído.
Caso sejam registadas reclamações, deverá obrigatoriamente proceder-se a uma campanha de
verificação/medição junto ao recetor em causa, podendo os resultados justificar o aumento da
periodicidade de medição.
Para a fase de desativação as campanhas devem ser agendadas em função da calendarização das
atividades de demolição/desativação e do tipo de equipamento a utilizar. Recomenda-se contudo, no
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mínimo campanhas semestrais para cada local nas proximidades de usos sensíveis ao ruído onde
decorram atividades ruidosas.

Gestão de Resíduos
A monitorização da fase de exploração deverá ser efetuada nos termos previstos do Plano de Gestão de
Resíduos (PGR) apresentado.
O plano estabelece as linhas de atuação relacionadas com a identificação e gestão de resíduos
produzidos, de modo a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais.
Na fase de Exploração deverá ser dada especial atenção aos procedimentos a adotar no
acondicionamento seletivo dos resíduos produzidos, no armazenamento temporário, no transporte de
resíduos e no destino final.
No quadro abaixo está indicado o tipo de resíduos produzidos, o acondicionamento e a periodicidade
de recolha.
Tipo de Resíduo
Papel e Cartão
Vidro
Plástico
Óleos e gorduras alimentares
Outros resíduos urbanos e
equiparados, incluindo mistura
de resíduos
Pilhas
Equipamento
elétrico
e
eletrónico fora de uso

Código
LER
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 25

Acondicionamento

Operador

Ecoponto para papel
Ecoponto para vidro
Ecoponto para embalagens de plástico
Contentores próprios

Resinorte
Resinorte
Resinorte
Reciol

Frequência
de
Recolha
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Quando necessário

FOCSA

Trissemanal

Resinorte
Mirapapel,
Lda

Quinzenal

20 03 01

Contentor
para
indiferenciados

20 01 34

Ecoponto para pilhas

20 01 36

Granel

resíduos

urbanos

Quando necessário

Para a fase de desativação, e previamente ao seu início, deverá ser apresentado um Plano de
Monitorização de Resíduos revisto e atualizado em função do contexto legislativo e de enquadramento
que se verificar na altura em que ocorrer a referida desativação, devendo contemplar designadamente
os seguintes elementos:
- Objetivo: Verificar e otimizar a gestão de resíduos de construção e demolição, garantindo a
hierarquia das operações de gestão de resíduos, a prevenção, a redução e o destino final mais
adequado;
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- Responsabilidades: A responsabilidade é do Empreiteiro Geral encarregado da desativação,
através do técnico de ambiente e após aprovação prévia do Dono da Obra;
- Parâmetros: Os parâmetros a monitorizar são as quantidades e tipologias de resíduos gerados, a
forma de acondicionamento dos mesmos, o transporte e destino final dos resíduos gerados;
- Metodologias: As metodologias de monitorização passam pelo registo, em formulário próprio
dos resíduos gerados e pela recolha da documentação associada à sua gestão: guias de transporte
e certificados de receção, bem como as cópias das licenças dos operadores. Os dados recolhidos
poderão ser tratados de modo a percecionar a evolução;
- Periodicidade: Definir periodicidades regulares de inspeções e manutenções aos locais de
armazenamento temporário de cada resíduo;
- Metas: Redução das quantidades de resíduos produzidos; Redução das quantidades de resíduos
perigosos produzidos; Redução da quantidade de resíduos encaminhados para eliminação;
Aumento da quantidade de resíduos encaminhados para valorização.

Recursos Hídricos
De forma a avaliar os impactes decorrentes da rejeição de águas residuais, deverá ser dado
cumprimento ao regime de monitorização que vier a ser imposto na respetiva licença de descarga.
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