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1. INTRODUÇÃO 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de Reflorestação com Eucalip-
tos do Baldio de Carvalhais teve início a 3 de junho de 2014. 

No âmbito da verificação da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro), enquanto Autoridade de AIA, 
solicitou à Portucel Soporcel Florestal S.A. (PSF), enquanto proponente, através dos ofícios com as  
ref.ª DAA 2224/14 de 3 de Setembro de 2014 e DAA 2353/14 de 19 de Setembro de 2014, Proce-
dimento AIA_2014_0013_181620, a entrega dos elementos adicionais indicados na secção do 2 do 
presente documento, em caixas de fundo branco. 

O texto a seguir a cada caixa esclarece a questão colocada e, quando aplicável, apresenta os elemen-
tos solicitados, parte dos quais são remetidos para anexos. Para distinguir as respostas dos dois ofí-
cios foi atribuído a letra A antes do número do ofício DAA 2224/14 e a letra B para o ofício DAA 
2353/14. 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA  

O presente aditamento ao EIA do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais 
foi elaborado pela seguinte equipa: 

• Carlos Pereira – Licenciado em Silvicultura; 

• Carlos Samuel Pires Pereira (Licenciado em Arqueologia e Doutor em História, especializa-
ção em Arqueologia) 

• Filipa de Jesus Gouveia – Licenciada em Biologia e pós-graduada em Gestão e Políticas Am-
bientais e em Direito do Ambiente, Ordenamento do Território, Urbanismo e Turismo; 

• Inês Taveira Gonçalves – Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Marinha e Mestre em 
Biologia da Conservação; 

• Luís Cruz – Licenciado em Engenharia do Ambiente; 

• Maria do Carmo Tavares – Licenciada em Engenharia Biofísica e Mestre em Gestão e Con-
servação de Recursos Naturais; 

• Paula Henriques – Licenciada em Engenharia Agronómica; 

• Paulo Marques – Licenciado em Engenharia Agronómica; 

• Susana Morais – Licenciada em Engenharia Florestal e Mestre em Economia e Gestão do 
Ambiente. 

• Vincenzo Soria (Licenciado e Mestre em Arqueologia) 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

No ano de 2013 o Grupo PortucelSoporcel consolidou a sua posição como um dos principais res-
ponsáveis pela geração de riqueza no País, passando a ser o segundo maior exportador nacional e 
mantendo-se como o primeiro, em termos de incorporação de valor acrescentado nacional, assegu-
rando cerca de 3% das vendas de bens ao exterior. O valor acrescentado da atividade do Grupo Por-
tucelSoporcel é muito elevado, uma vez que se apoia na transformação de um recurso nacional re-
novável, a madeira de eucalipto. 

Numa fase em que a economia nacional reclama a força dos seus sectores exportadores, o Grupo 
PortucelSoporcel afirma uma capacidade ímpar de gerar valor através de recursos e matérias-
primas nacionais, atingindo um volume de exportações superior a 1.200 milhões de euros. A atri-
buição ao Grupo Portucel, em 2013, do galardão de “Melhor Empresa do Ano na Europa”, pelo Eu-
ropean Business Awards, veio reconhecer a posição de liderança alcançada. 

A floresta é um dos mais importantes pilares para a sustentabilidade do negócio do Grupo Portu-
celSoporcel. Nesse sentido, o Grupo adota as melhores práticas de planeamento e gestão florestal, 
pautando a sua ação por um conjunto de princípios e regras de gestão responsável, que conciliam 
preocupações ambientais, sociais e económicas. O cumprimento destes princípios é fundamental 
para incutir um novo olhar sobre a floresta, um olhar inovador e sustentável, preservando a floresta 
natural e incentivando as plantações florestais, otimizando novos espaços e investindo no valor e 
na função produtiva das florestas. 

Progressivamente tem-se registado um agravamento das condições de abastecimento de matéria-
prima, obrigando, a compensar a insuficiência da oferta interna com o recurso a importações. O 
aumento da produção nacional de madeira para a indústria deve ser encarado como tarefa urgente, 
pelo reforço de competitividade que poderá assegurar às empresas da fileira florestal e pelos im-
portantes efeitos induzidos na economia do Pais, designadamente em termos de criação de postos 
de trabalho, de dinamização do desenvolvimento regional e de contribuição para a balança de tran-
sações correntes. 

É uma responsabilidade que deve ser assumida de forma decidida, pois é perfeitamente possível 
aumentar a disponibilidade futura de matéria-prima florestal no pleno respeito pelos princípios da 
sustentabilidade económica, social e ambiental que a empresa defende de forma intransigente. 

Presentemente a PSF faz a gestão responsável de 120 mil hectares de áreas agroflorestais, distribu-
ídos por 165 concelhos do Pais. 

A estratégia de reforço da presença do Grupo numa base local foi prosseguida, mantendo-se a ativi-
dade de arrendamento e aquisição de terras, que inclui a angariação de novas áreas ou renegocia-
ção de contratos existentes, como importante forma de relacionamento com os proprietários flores-
tais. Por este processo, a PSF possibilita a renovação dos espaços florestais nacionais e valoriza o 
rendimento fundiário dos proprietários, transferindo know-how e ganhos de produtividade para o 
terreno, quer pela utilização de plantas clonais selecionadas, quer pela aplicação das melhores prá-
ticas silvícolas e de gestão, certificadas pelos mais exigentes sistemas internacionais. 
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Em termos silvícolas, a campanha de florestação de 2013 refletiu níveis de atividade inferiores aos 
do ano anterior, fruto das condições climatéricas, inapropriadas em boa parte do ano ao plantio de 
eucalipto, tendo-se concluído o ano com cerca de 2.400 hectares florestados ou reflorestados.  

O presente projeto tem como objetivo a recuperação da área florestal do Baldio de Carvalhais, de-
pois do violento incêndio que ocorreu em 2010 que afetou parcialmente o Baldio, com a florestação 
de parte desta área anteriormente ocupada por pinheiro bravo, com eucalipto, carvalhos, casta-
nheiros e freixos. Estas áreas apresentam um baixo vigor vegetativo, e a sua produtividade não re-
flete o potencial produtivo da estação. 

Assim pretende-se plantar com eucalipto 92,5ha, de carvalhos, castanheiros e freixos 17,9ha para 
uma área total do projeto de 207,6ha. 

 

Tabela I - Pormenor da ocupação da área do projeto de 207,6 ha. 

FUNÇÃO TIPO DE USO ÁREA (HA) 

Produção 

Reconverter com Eucalipto em 2015 (Prim) 39,7 

Reconverter com Eucalipto em 2015 (Out) 52,8 

Pinheiro bravo a manter 14,7 

Regeneração pinheiro bravo  36,5 

Zonas com interes-
se para a conser-
vação 

Faixa de solo não mobilizado 3,1 

Faixa de proteção a linha de água 26,9 

Mato 2,0 

Carvalho, castanheiro e freixo 17,9 

Infraestruturas Rede viária florestal operacional 13,6 (27 km) 

 

Tabela II - Pormenor da ocupação da área do projeto por parcela 207,6 ha. 

Parcela Ocupação Área (ha) 
Comprimento 

(km) 

0 Aceiro 4,4 6,4 

0 Caminho 9,2 21,1 

1 Eucalipto - Primavera 2015 (Terraços+Ripagem) 18,9 0,0 

2 Eucalipto - Primavera 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 20,8 0,0 

3 Eucalipto - Outono 2015 (Terraços+Ripagem) 33,6 0,0 

4 Eucalipto - Outono 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 19,2 0,0 

5 Regeneração de Pinheiro Bravo 36,5 0,0 

6 Pinheiro Bravo a manter 14,7 0,0 

7 Carvalho a plantar 17,9 0,0 

8 Faixa de solo s/ mobilização 3,1 0,0 

9 Faixa proteção linha de água 26,9 0,0 

10 Mato 2,0 0,0 

11 Bens arqueológicos 0,3 0,0 

 Total   207,6 27,4 
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Figura 1 – Mapa de ocupação da área do projeto por parcela. 

 

A programação temporal do projeto é apresentada pelo seguinte cronograma (Tabela III). 

 

Tabela III - Cronograma do Projeto de Reflorestação com Eucaliptos do Baldio de Carvalhais (Fonte: PSF). 
 

ESPÉCIE OPERAÇÃO 
IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

Fa
se

 d
e 

C
o

n
st

ru
çã

o
 

Período de instalação do povoamento – Parcelas 1, 2, 3, 4 e 7 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 39,7 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera 
– Outono 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Preparação do terreno 0 52,8 2015 – Outono 

 Plantação 0 - 2015 – Outono 

 Adubação 0 - 2015 – Outono 

 Retancha 0,5 - 2015 – Outono 
2016 – Primavera  
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ESPÉCIE OPERAÇÃO 

IDADE / 

ROTAÇÃO ÁREA (HA) 
ANO/PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO 

Parcela 7 - 
Carvalhos, 
castanheiros e 
freixos 

Preparação do terreno 0 17,9 2015 – Primavera 

Plantação 0 - 2015 – Primavera 

Adubação 0 - 2015 – Primavera 

Retancha 0,5 - 2015 – Primavera  
– Outono 

  

Fa
se

 d
e 

E
xp

lo
ra

çã
o

 

Período de condução do povoamento – Parcelas 1 e 2 

Parcelas 1 e 2 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 39,7 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2027 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2029 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2030 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2031 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2032 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2034 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2039 

Parcelas 3 e 4 -
Eucalipto 

Adubação 2/1 52,8 2017 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 3/1 - 2017 - Primavera 

Adubação NPK+B 4/1 - 2019 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/1 - 2022 - Primavera 

1º Corte 12 e 13/1 - 2028 

1ª Seleção de varas 2/2 - 2030 - Inverno 

Adubação NPK+B 3/2 - 2031 - Primavera 

2ª Seleção de varas 4/2 - 2032 – Inverno 

Limpeza de mato mecânica 5/2 - 2033 - Primavera 

Limpeza de mato mecânica 7/2 - 2035 – Primavera 

2º Corte 12/2 - 2040 
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3. ELEMENTOS ADICIONAIS 

Nesta seção adota-se a subdivisão constante do ofício da CCDR-Centro de 3 de setembro de 2014, 
com a adição da informação do segundo ofício de 19 de setembro de 2014 nas categorias indicadas 
mas mantendo a numeração. Tal como indicado acima, para distinguir as respostas dos dois ofícios 
foi atribuído a letra A antes do número do ofício DAA 2224/14 e a letra B para o ofício DAA 
2353/14. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A.1. Localizar o projeto, em cartografia a escala adequada (1:25 000), que evidencie o seu enqua-
dramento regional, com os limites administrativos do concelho e da freguesia em que se insere. 

O projeto insere-se no concelho de São Pedro do Sul (freguesias de Sul, Carvalhais e Candal) distrito 
de Viseu, região Centro e sub-região do Dão-Lafões, com cerca de 3 600 habitantes (Figura 1). O 
município tem 348,68 km² de área e 16 851 habitantes (censo para 2011), subdividido em 14 fre-
guesias. O município é limitado a nordeste pelo município de Castro Daire, a sueste por Viseu, a sul 
por Vouzela, a sul e oeste por Oliveira de Frades (porção norte), a oeste por Vale de Cambra e a no-
roeste por Arouca. 

A freguesia do Sul tem 47,78 km² de área e 1 090 habitantes (censo para 2011). A freguesia de Car-
valhais e Candal (oficialmente, União das Freguesias de Carvalhais e Candal) tem 47,40 km² de área 
e 1.554 habitantes (censo para 2011).  

A planta de localização do projeto sobre extrato da carta militar à escala 1:25.000 apresenta-se no 
Desenho 1 – Localização do Projeto e o enquadramento do projeto face aos limites administrativos 
apresenta-se no Desenho 2 – Carta dos Limites Administrativos, ambas do Anexo I. 

 

A.2. Identificar e descrever os acessos à área do projeto. 

O acesso à área do projeto é realizado pela A25 que liga a cidade de Aveiro a Vilar Formoso. Toma-
se a saída nº 13 para E. N. 333 em direção a Vouzela/S. Pedro do Sul. Em São Pedro do Sul segue-se 
pela E.N. 227, que liga as povoações de São Pedro do Sul a Cabo, depois seguir pela E.N. 326 até á lo-
calidade de Sá. A área do projeto localiza-se a Norte e Oeste desta localidade (ver Desenho 3 – Carta 
de Acessos do Anexo I). 
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Figura 2 – Localização do projeto à escala regional e nacional. 

 

A.3. Caracterizar a envolvente do projeto, nomeadamente a sua relação com outro(s) existentes ou 
propostos na vizinhança. 

A envolvente do projeto foi muito influenciada pelos incêndio que aí ocorreram, mais recentemente 
o grande incêndio de 2010, que foi dominado nas áreas geridas pela PSF, evitando a sua progressão. 

Assim, a Norte da área em análise podemos encontrar vegetação arbustiva a envolver os inúmeros 
afloramentos rochosos, a vegetação arbórea é praticamente inexistente existindo alguma regenera-
ção de pinheiro bravo, este facto fica também a dever-se às cotas mais elevadas em que se encon-
tram estas áreas. 

A Sul podemos encontrar floresta (minifúndio) ocupada na maioria por pinheiro bravo, eucalipto e 
carvalhos. A 300m encontra-se o lugar de Bouças, seguido do lugar de Sá, de Santa, de Mota e de Pa-
ço, onde é visível junto às habitações a prática de agricultura de subsistência. Mais a Sul (3 km) en-
contramos o Parque Industrial do Alto Barro. 

A Este encontramos floresta com gestão ativa de pinheiro bravo e eucalipto, bem como vegetação 
ripícola nas linhas de água. 

A Oeste temos igualmente floresta de produção com gestão ativa de eucalipto, bem como vegetação 
ripícola nas linhas de água, são também visíveis áreas de vegetação arbustiva a envolver os aflora-
mentos rochosos. A 2km existem dois parques eólicos um na Serra da Coelheira, outro em Santa 
Cruz da Trapa. A 3km temos outro parque eólico na Serra de São Macário. 

Para a análise dos impactes cumulativos do projeto optou-se por identificar cada um dos recursos 
afetados pelo mesmo, refletidos nos descritores ambientais considerados. Analisaram-se os efeitos 
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decorrentes da implantação do novo projeto de florestação que acrescem a impactes de outros pro-
jetos e infraestruturas da envolvente.  

Considera-se que poderá ter um impacte cumulativo no ambiente, todo ou qualquer projeto adicio-
nado a outro projeto ou ação, passado, presente ou futuro. Assim sendo, analisa-se de seguida qual 
o efeito que poderá decorrer da implantação do projeto de florestação com eucaliptos em adição a 
outros impactes resultantes de projetos ou ações existentes ou previstas a médio prazo sobre os re-
cursos presentes. 

Relativamente a outros projetos, próximos da área de projeto, nomeadamente os parques eólicos já 
existentes na Serra da Coelheira (a 2km), em Santa Cruz da Trapa (a 2km) e na Serra de São Macá-
rio (a 3km), os mesmos não serão considerados pois encontram-se afastados da área de projeto e a 
sua tipologia é bastante diferente da do presente projeto, não se crê que vão ter influência ou ser in-
fluenciados pelo projeto em análise. 

A avaliação dos potenciais impactes cumulativos foi realizada em relação à área florestal existente 
na envolvente da área de projeto. Esta área florestal é composta por povoamentos de eucalipto e 
pinheiro-bravo. O enquadramento do presente projeto de reflorestação com os restantes povoa-
mentos florestais encontra-se representado no Desenho 4 – Carta da envolvente do projeto do 
Anexo I. 

 

AVALIAÇÃO POR DESCRITOR AMBIENTAL 

De modo a facilitar a leitura da análise efetuada, resumem-se de seguida os descritores ambientais 
sobre os quais se prevê que ocorram impactes mais significativos, resultantes do projeto em análi-
se, cumulativamente com impactes resultantes de outros projetos ou ações existentes ou futuras. 

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia 

Analisando o projeto de florestação já existente considera-se que os impactes que podem resultar 
da conjunção dos seus efeitos com os projetos em análise não são significativos. 

Solos 

Os impactes do presente projeto em análise sobre os solos prendem-se com a mobilização e prepa-
ração do solo que ocorrerá durante a plantação florestal e durante a manutenção do povoamento 
florestal. Apesar da continuidade espacial do eucalipto os impactes cumulativos são reduzidos, em 
virtude das atividades mais impactantes, rearborização e exploração da área de projeto, não coinci-
direm no tempo com as da envolvente. 

Clima 

Considera-se que a conjunção dos efeitos dos projetos de florestação já existentes sobre o clima 
com o projeto em análise não acresce em termos cumulativos de impacte. Assim sendo, crê-se que 
pela dimensão de todas as plantações, os efeitos sobre o clima não tem efeito a uma escala regional, 
mas a nível microclimático as alterações serão mais percetíveis e motivadas essencialmente pelo 
processo de reflorestação da área a ocupar, sendo a avaliação do impacte cumulativo de pouco 
significativo. 

Qualidade do ar 
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Analisando os usos do solo existentes e previstos para a área de projeto, bem como as ações que 
possam ter afetado ou afetem com relevância a qualidade do ar da área não se crê que haja efeito 
cumulativo que seja relevante em termos de impactes sobre este descritor. As atividades a desen-
volver durante as fases de exploração poderão causar emissão de poeiras e partículas resultantes 
da circulação de maquinaria. Assim, os impactes cumulativos sobre a qualidade do ar são tanto 
mais significativos consoante a fase de exploração de todas as explorações coincida em termos cro-
nológicos. Uma vez que, de acordo com as normas internas da PSF, não poderão existir cortes de 
áreas contínuas superiores a 50 hectares, podemos prever que não irá existir a coincidência de cor-
tes de plantação (os causadores de maiores níveis de poeiras no ar). Deste modo, pode-se afirmar 
que a avaliação do efeito cumulativo é de pouco significativo. 

Recursos Hídricos 

Sabendo que durante a fase de exploração os riscos de contaminação por produtos químicos são 
muito reduzidos devido à existência de uma política de boas práticas de gestão florestal, considera-
se que a avaliação do impacte cumulativo dos projetos de florestação é de pouco significativo. 

Ruído 

Os efeitos cumulativos sobre esta componente aconteceriam se todas as explorações florestais so-
fressem operações de manutenção ou de instalação ao mesmo tempo, o que não irá ocorrer, como 
acima foi referido. Também poderia ser preocupante se existissem núcleos populacionais perto da 
área de projeto que provocassem desconforto sonoro nos habitantes locais, o que também não é o 
caso pois trata-se de uma área de elevada ruralidade e longe de núcleos populacionais.  

Os efeitos negativos do ruído poderão ocorrer sobre a fauna provocando o seu afugentamento do 
local, no entanto, cada vez mais estudos referem a elevada capacidade adaptativa da fauna e uma 
vez que as operações florestais são espaçadas no tempo e de curto prazo de ocorrência a avaliação 
do impacte cumulativo é de pouco significativo. 

Flora e Habitats 

Na envolvente do projeto, o impacto cumulativo potencial relacionado com este descritor diz res-
peito à circulação de maquinaria pesada durante a construção e exploração dos povoamentos flo-
restais fora dos caminhos existentes. No entanto, como os caminhos para circulação desta maquina-
ria estão presentes e inclusivamente serão beneficiados em projeto não se crê que haja impactes 
cumulativos sobre os sistemas ecológicos resultantes da circulação de maquinaria pesada que dani-
fique núcleos de habitats naturais. É também de referir que, de acordo com a Carta de Risco de In-
cêndio da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, o risco de incêndio varia entre as classes de médio a 
alto. A avaliação do impacte cumulativo sobre os habitats e flora é de pouco significativo. 

Fauna 

O presente projeto desenvolve-se na proximidade de outras plantações florestais pelo que os im-
pactes agora causados acumularão com os resultantes da exploração das outras plantações. Ao ní-
vel da fauna o potencial impacte tem que ver com a existência de ninhos de rapinas nos povoamen-
tos florestais, a qual apresenta uma metodologia específica para os casos em que se detetam ninhos 
de rapinas (manutenção de buffer de proteção sem intervenção que, tem raio variável em função da 
espécie e monitorização dos ninhos) não se prevê que haja efeitos cumulativos resultantes dos pro-
jetos de florestação/reflorestação sobre a fauna. A avaliação do impacte cumulativo sobre a fauna é 
de pouco significativo. 
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Paisagem 

O facto de já existirem povoamentos florestais com as mesmas espécies que se pretende plantar é já 
em termos paisagísticos e visuais uma realidade, pelo que não se prevê impactes visuais relevantes 
resultantes da instalação do presente projeto de reflorestação. Considera-se assim que todos os po-
voamentos juntos não interferem visualmente. Sendo assim, a avaliação do impacte cumulativo dos 
projetos de florestação é de pouco significativo. 

Ocupação do solo 

Como resultado da execução do projeto em análise, não haverá uma alteração da ocupação do solo, 
já que o projeto prevê a manutenção do uso florestal. Considera-se deste modo que o impacte sobre 
este descritor não apresentará efeito cumulativo com os projetos de florestação já existentes pois a 
ocupação do solo por parte deste novo projeto será a mesma. Assim, considera-se que o efeito cu-
mulativo é pouco significativo. 

Fatores Socioeconómicos 

Os fatores socioeconómicos serão todos aqueles fatores que influenciarão as realidades sociais e 
econômicas que contribuem para o estilo de vida da população local. Tal como foi referido para os 
descritores qualidade do ar, ruído e paisagem o impacte para a população poderá ser considerado 
negativo. No entanto, quando a questão em termos económicos é analisada verifica-se um efeito po-
sitivo ao nível da criação de postos de trabalho sazonais. Os efeitos cumulativos dos projetos de flo-
restação já existentes é ainda mais positivo ao nível das atividades económicas e da criação de pos-
tos de trabalho sazonais. 

Ordenamento do Território 

Os efeitos positivos sobre o Ordenamento do Território do projeto de reflorestação com eucaliptos 
foram já descritos uma vez que o presente projeto contempla todas as medidas que são considera-
das obrigatórias nos diferentes instrumentos de gestão territorial. Assim sendo, considera-se que o 
presente projeto não induzirá impactes negativos cumulativos sobre o planeamento e gestão do 
território. Pelo contrário, verificar-se-ão impactes positivos cumulativos, pela correta gestão dos 
recursos florestais, ordenamento de caminhos de acesso aos mesmos e que são extremamente ne-
cessários no combate a incêndios florestais que possam ocorrer. 

Património Cultural Construído 

As ocorrências culturais nas imediações dos povoamentos florestais encontram-se identificadas e 
protegidas, considera-se que os impactes cumulativos com outros projetos são nulos. 

 

A.4. Apresentar uma estimativa dos recursos humanos afetos às diferentes fases do projeto (cons-
trução e exploração). 

O Grupo PortucelSoporcel é responsável pela geração de emprego qualificado e carreiras profissio-
nais especializadas, tendo, no final do ano passado, 2.259 colaboradores diretos, para além de di-
namizar um número muito mais elevado de postos de trabalho indiretos (prestadores de serviços), 
em particular nos sectores florestal, da logística (transporte), dos serviços de engenharia e da ma-
nutenção industrial. 
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Na fase de construção prevê-se a necessidade de 934 dias de trabalho, que distribuídos por 40 dias 
úteis de duração desta fase, correspondem a 24 pessoas por dia (Tabela IV).  

A fase de exploração, no que corresponde aos recursos humanos é dividida em dois períodos distin-
tos, um referente à manutenção do povoamento previamente instalado e um segundo período refe-
rente ao corte final do material lenhoso. O que vai gerar respetivamente as seguintes quantidades 
de mão-de-obra, 1075 e 1550 dias de trabalho.  

 

Tabela IV - Estimativa dos Recursos Humanos afetos ao projeto. 

 

 

A.5. Identificar os locais adequados, previstos para armazenagem temporária de materiais exceden-
tários (solos e biomassa) e qual o seu destino final. 

Não será necessário identificar os locais para armazenamento temporário de materiais excedentá-
rios pois está previsto que exista um equilíbrio na sua utilização. 

Os sobrantes de exploração florestal (biomassa) serão deixados no terreno no local onde forem 
produzidos. A árvore será abatida e traçada, a madeira é transportada para o centro fabril e os so-
brantes (folhas e ramos) ficam no local, onde a árvore cresceu, contribuindo para o aumento de ma-
téria orgânica no solo, não havendo movimentação destes sobrantes. 

No decorrer de operações de plantação e adubação, o material (plantas em tabuleiros e sacos de 
adubo) é transportado nas carrinhas dos prestadores de serviços, sendo só retirado dos veículos no 
momento da sua plantação e aplicação respetivamente. Para estes materiais não há necessidade de 
identificar um local para armazenamento de material excedentário, pois caso aconteça que no fim 
do dia de trabalho não se tenha aplicado todo o material, esse é recolhido pelo prestador de servi-
ços para fora da área de projeto. 

No que se refere ao solo, as preparações de terreno preconizadas no projeto preveem mobilizações 
do solo, onde existe um equilíbrio, o solo é mobilizado mas não é arrastado. 

O projeto prevê duas preparações de solo distintas, ripagem e construção/beneficiação  de terraços.  

Na primeira destas não existem qualquer movimentação de solo, depois do solo ser gradado na zo-
na de intervenção a preparação é finalizada com uma ripagem do solo, não existindo movimentação 
do solo, pelo que não está previsto qualquer local de armazenamento de material excendentário.  

Na construção/beneficiação de terraços e numa largura correspondente à distância entre dois ter-
raços adjacentes, existe uma área de escavação e uma outra de aterro, a execução desta operação 
garante a existência de equilíbrio entre a zona de escavação e aterro, não havendo também aqui 

Operações Nº de dias
Período de 

execução (dias)
Nº de pessoas por 

dia 

Instalação 934 40 24

Manutenção 478

Exploração 775 80 11

Manutenção 597

Exploração 775 80 11

Total 3560
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matérias excendentários resultantes desta operação que justifiquem a previsão de locais de arma-
zenamento temporário, o terreno após a realização desta operação, mantêm o perfil do terreno ori-
ginal. 

 

A.6. Estimar as quantidades previstas pelo projeto, em termos de produção (matéria-prima). 

A oferta de rolaria de eucalipto no mercado nacional, a exemplo dos últimos anos, tem sido deficitá-
ria face às necessidades de consumo instaladas na Península Ibérica. Contudo, o Grupo PortucelSo-
porcel manteve a tendência de recuperação iniciada no ano 2012. O consumo de matéria-prima foi 
da ordem dos 4,27 milhões de metros cúbicos de madeira sem casca em 2013. Na prossecução da 
política de responsabilidade corporativa e de envolvimento com as comunidades em que se insere, 
o Grupo manteve a forte aposta quer na Certificação da Gestão Florestal quer na Certificação da Ca-
deia de Custódia, como garantes do desenvolvimento sustentado do negócio. 

Foram abastecidos às fábricas cerca de 1,85 milhões de metros cúbicos de madeira certificada, da 
qual 31% teve origem nas matas próprias da PSF. Toda a restante madeira rececionada teve origem 
controlada. 

A estimativa de produtividade para a propriedade considerando o solo, o clima da estação, e a plan-
ta a utilizar é de 13,2 m3/ha/ano, prevendo-se plantar de eucalipto neste projeto 93ha, no final dos 
primeiros 12 anos, após a plantação, a estimativa de produtividade da propriedade prevê 14652 
metros cúbicos (primeira rotação). A segunda rotação (12 a 24 anos do povoamento) será gerida 
com o objetivo de se atingir a mesma produtividade no fim dos 12 anos. 

 

A.7. Estimar o volume de tráfego gerado pelo projeto, nas suas diferentes fases (construção e explo-
ração). 

O volume de tráfego gerado pelo projeto é variável ao longo das fases. 

Numa primeira fase de instalação (3 meses) em média prevê-se a circulação de 5 viaturas todo o 
terreno que asseguram o transporte dos trabalhadores. 

Durante a fase de exploração o tráfego gerado é reduzido, apenas existindo na fase de realização 
das operações de manutenção corrente e não serão superiores a uma viatura todo o terreno. Na fa-
se final de exploração existe um acréscimo significativo no volume de tráfego decorrente do trans-
porte de madeira que se prevê que seja de 367 camiões, distribuídos por 2 meses. 

Transversalmente a estas deslocações, serão realizadas deslocações à propriedade do técnico flo-
restal responsável pelo acompanhamento dos trabalhos que vai em média uma vez por semana, 
numa viatura ligeira todo o terreno, intensificando estas visitas para diárias na fase de execução de 
operações florestais preconizadas. 

De salvaguardar que no caso de deflagrar um incêndio florestal a empresa tem equipas de combate 
que se deslocarão para o local de acordo com a necessidade e disponibilidade dos meios. 
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A.8. Apresentar uma descrição das infraestruturas a construir, indicando a sua localização e as suas 
características. 

A área do projeto será dotada duma rede eficaz de infraestruturas, com o fim de evitarem a pro-
gressão de incêndios, caso estes se venham a declarar. 

Sempre que possível, o sistema de drenagem será construído antes da realização das outras opera-
ções, por forma a manter os locais das operações o mais secos possível, sem que ocorram assorea-
mentos nos atravessamentos das linhas de água, para garantir a preservação dos habitats a jusante. 
Será adotado um adequado sistema de drenagem da água aquando da construção dos caminhos e 
aceiros, com o objetivo de facilitar o escoamento da água. 

A superfície da rede viária e divisional terá uma inclinação transversal de 3-6% a partir do eixo da 
via. Sempre que possível, o declive longitudinal dos caminhos deve ser inferior a 10%. 

Sempre que necessário serão realizadas valas de drenagem ao longo da rede viária e divisional para 
recolher a água que escorre da superfície e encaminhá-la para locais adequados de dispersão evi-
tando assim problemas de erosão (desvios de água). As valas de drenagem terão pelo menos um 
desnível de 3% para assegurara a correta drenagem da água. 

Nas zonas declivosas, escorregadias e nas curvas, os caminhos apresentarão uma inclinação para o 
lado de dentro.  

Esta operação será realizada fora de períodos com forte pluviosidade para evitar os riscos de ero-
são hídrica a jusante. 

A construção dos caminhos propostos no projeto cumprem a Portaria n.º 419/2012 de 20 de de-
zembro, assim, a largura máxima da plataforma, incluindo a berma e drenagem será de 6m. O pavi-
mento será permeável ou semipermeável, pois é a terra existente no local, garantindo a drenagem 
natural do terreno, não havendo movimentação de solo. 

Na área a intervir existem três locais onde se julgou pertinente construir infraestruturas, a situação 
identificada no Desenho 5 - Vias a Construir e Beneficiar, do Anexo I. O local identificado como nº 1 
deveu-se ao facto de não existir aceiro perimetral nesse troço, e considerando o risco e histórico de 
incêndio, achámos que seria importante a sua construção. O local assinalado com o nº 2 trata-se de 
uma relocalização de um caminho existente a Norte e que devido à sua localização (junto à linha de 
água) está permanentemente encharcado, limitando a circulação nas condições mais desejadas. As-
sim propomos a construção de um caminho a Sul em curva de nível. O 3º local é uma área onde se 
pretende separar os diferentes tipos de preparação de terreno e garantir o acesso que está com-
prometido devido à falta de infraestruturas. Este acesso é fundamental por questões operacionais e 
de segurança. 

A planta de localização das infraestruturas a construir apresenta-se no Desenho 5 - Vias a Construir 
e Beneficiar do Anexo I. 
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A.9. Descrever as infraestruturas a implantar, na área do projeto (referidas na pág. 19) com o obje-
tivo de evitar a propagação de incêndios. 

O principal risco ambiental identificado para a área de projeto são os incêndios florestais. As infra-
estruturas a implantar com objetivo de evitar a propagação de incêndios são a rede viária e divisio-
nal da propriedade que constituem redes fundamentais para a acessibilidade e combate aos incên-
dios de forma eficiente. 

Os acessos à propriedade destina-se não só a facilitar a gestão e área florestal, mas também a travar 
a progressão do fogo e facilitar o combate de possíveis incêndios. 

A rede divisional visa essencialmente assegurar a compartimentação da floresta para efeitos de ges-
tão e, secundariamente, a acessibilidade aos espaços florestais, apresentando também um impor-
tante papel no âmbito da defesa da floresta contra incêndios.  

Para que a densidade de rede viária seja suficiente e eficaz, os caminhos deverão estar homogene-
amente distribuídos pela propriedade e ter ligação entre si. 

A rede de caminhos florestais apenas é eficaz se as acessibilidades se encontrarem em bom estado 
de conservação que permita a circulação de veículos, quer para as atividades de gestão florestal, 
quer para a circulação de veículos para o combate a incêndios florestais.  

Além das infraestruturas referidas, para o aumento da resiliência da área do projeto ao fogo será 
implementada uma rede de mosaicos de gestão de combustíveis. 

A localização destes mosaicos de gestão de combustíveis, será determinada pela caracterização da 
área, em termos de topografia, ventos dominantes e combustíveis existentes, estando a PSF a de-
senvolver uma aplicação que permite identificar locais estratégicos na área do projeto onde se deve 
intervir em termos de gestão de combustíveis, constituindo este pontos chaves para a redução do 
impacte de fogos, permitindo reduzir a dimensão destes eventos, possibilitando também uma in-
tervenção (combate) eficaz. 

Com esta técnica procura-se um compromisso entre a minimização da área intervencionada e a cri-
ação de padrões espaciais que dificultem a expansão de um incêndio e alterem o seu comportamen-
to.  

Também o ordenamento proposto no projeto para a área, através das espécies folhosas a instalar e  
galerias ripícolas (faixas de proteção a linhas de água) contribuem para zonas de descontinuidade, 
dificultando a progressão de fogos, devido à baixa inflamabilidade que estas mesmas espécies ge-
ralmente apresentam.  

A manutenção de um mosaico de parcelas onde se procede à gestão dos vários estratos de combus-
tível e à diversificação da estrutura e composição das formações florestais e de matos, contribui pa-
ra a eliminação das principais condições que contribuem para os fogos de dimensão e intensidade 
catastróficas.  

A manutenção de um mosaico de parcelas onde se procede à gestão dos vários estratos de combus-
tível e à diversificação da estrutura e composição das composições florestais e de matos, contribui 
para a eliminação das fortes acumulações de combustíveis, da continuidade de estratos de combus-
tível (quer horizontal quer verticalmente), da elevada representatividade de combustíveis finos ou 
que favorecem os saltos de fogo, da elevada proporção de combustíveis mortos e da distribuição 
geográfica desfavorável destas características ao nível da paisagem.  
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Nas zonas propostas a serem ocupadas com povoamentos florestais de resinosas será  previsto, em 
simultâneo com a redução da continuidade horizontal, também intervenções ao nível da redução da 
continuidade vertical, através da aplicação de desramas e desbastes  sempre que tal se justificar.  

A planta de localização das áreas que funcionarão como barreiras à propagação de incêndios apre-
senta-se no Desenho 5 – Carta das Vias a Construir e Beneficiar e Desenho 6 – Carta de Comparti-
mentação do Anexo I. 

 

A.10. O EIA refere que a plantação é manual, enquanto que na apresentação do projeto foi re-
ferido que seria aberto um sulco (contínuo?) com máquina para implantação das plantas. Des-
crever a forma como será efetuada a plantação. 

Nas parcelas 1 e 3 (terraços) preconiza-se como última operação de preparação de terreno a ripa-
gem com 3 dentes nos terraços, com máquina de rastos, a uma profundidade de 50 cm. Será na pla-
taforma do terraço depois de ripada que os prestadores de serviços plantarão a planta manualmen-
te com o auxílio de uma enxada ou de um ferro plantador, como mostra a Figura 3. 

Para as parcelas 2 e 4 a última operação de preparação de terreno é a balizagem com 1 dente se-
gundo a curva de nível, definindo a futura linha de plantação. É nessa linha de plantação que os 
prestadores de serviços irão plantar as plantas de eucalipto manualmente, igualmente com o auxílio 
de uma enxada ou de um ferro plantador, igualmente como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Plantação manual. 

 

B.2. Apresentar uma análise de compatibilidade do projeto com o Plano de Utilização de Baldios em 
que se encontra inserido (ou eventualmente do Plano de Gestão Florestal, caso entretanto tenha 
sido apresentado, dado tratar-se de uma exploração florestal com mais de 25 ha). 

O Plano de Gestão Florestal (PGF) é um instrumento de administração de espaços florestais que, de 
acordo com as orientações definidas no PROF, determina, no espaço e no tempo, as intervenções de 
natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e serviços 
por eles proporcionado e tendo em conta as atividades e os usos dos espaços envolventes. O PGF da 
propriedade será desenvolvido e submetido à apreciação do ICNF (Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 
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de Janeiro) após o deferimento do presente EIA. Neste PGF serão vertidas todas as indicações e 
obrigações identificadas no EIA para a área em questão.  

 

B.3. Justificar a não apresentação do Plano Previsional de Gestão, na fase de exploração, para as par-
celas 5 a 10, informação que se torna relevante para compreender no espaço e no tempo o efei-
to destes espaços envolventes e integradores das parcelas 1 a 4 ao nível dos valores naturais em 
presença e da defesa da floresta contra incêndio uma vez que o projeto apresenta uma área to-
tal 207,6 ha, configurando uma exploração florestal que está submetido a uma gestão única, cu-
ja proposta de ordenamento assenta em 10 parcelas e numa rede de infraestruturas com cerca 
de 27 km.  

As parcelas de 5 a 10 apresentam diferentes funções, que são descritas abaixo. 

No que se refere à Parcela 5 esta encontra-se ocupada por regeneração de pinheiro bravo, após o 
incêndio de 2010. Esta regeneração será gerida de acordo com o modelo de silvicultura para a es-
pécie, que preconiza limpezas de mato mecânicas, desramas e desbastes. 

A Parcela 6 está ocupada por pinheiro bravo plantado em 1985 (29 anos) que a PSF pretende man-
ter para exploração em 2024 (39anos), assim sendo certo que em 2018 o contrato em vigor com a 
freguesia de carvalhais poderá ter o seu termo antecipado para corte em 2019 (34 anos), iniciativa 
que é permitida a qualquer das duas partes, prorrogativa do contrato que é permitida qualquer das 
duas partes, masque nesta data a signatária não prevê utilizar. 

A Parcele 7 é referente à plantação de folhosas, nomeadamente carvalhos, castanheiros e freixos 
num total de 17,9ha, estas áreas serão para manter com espécies de folhosas durante a totalidade 
da vigência do projeto, com objetivo de conservação e compartimentação. 

As faixas de solo não mobilizadas correspondem à Parcela 8, e localizam-se nas áreas de terraços 
(Parcela 1 e Parcela 3), estas serão igualmente mantidas durante a vigência do projeto com objetivo 
de compartimentar. Estas faixas têm largura não inferior a 5m (o equivalente a um terraço), e equi-
distância inferior a 50m, de modo a diminuir as mobilizações de solo e de forma a preservar alguma 
vegetação que existente, criando uma compartimentação do espaço. 

Estão preconizadas para as faixas de proteção das linhas de água - Parcela 9, faixas com cerca de 
30m para cada lado da margem do limite do leito das linhas de água principais e de 10m para cada 
lado da margem do limite do leito das linhas de escorrência, nestas áreas não será realizado qual-
quer tipo de trabalho com máquinas, nem ao nível do solo nem relativamente à vegetação já exis-
tente. Estas áreas têm a função de zonas de conservação.  

As áreas classificadas como matos (Parcela 10) correspondem a uma faixa de bordadura de um ca-
minho., esta faixa terá a largura de 7m para cada lado. A gestão destes matos será realizada, sempre 
que se verifique necessidade, com o objetivo de compartimentar e aumentar a largura da faixa sem 
espécies arbóreas (DFCI). 

Os aspetos referentes à rede de infraestruturas foram descritos no ponto A8. 
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Tabela V - Pormenor da ocupação da área do projeto por parcela 207,6 ha. 

 

 

 

Figura 4 – Mapa de ocupação da área do projeto por parcela. 

 

Parcela Ocupação Área (ha)
Comprimento 

(km)

0 Aceiro 4,4 6,4

0 Caminho 9,2 21,1

1 Eucalipto - Primavera 2015 (Terraços+Ripagem) 18,9 0,0

2 Eucalipto - Primavera 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 20,8 0,0

3 Eucalipto - Outono 2015 (Terraços+Ripagem) 33,6 0,0

4 Eucalipto - Outono 2015 (Gradagem+Ripagem+Subsolagem) 19,2 0,0

5 Regeneração de Pinheiro Bravo 36,5 0,0

6 Pinheiro Bravo a manter 14,7 0,0

7 Carvalhos, castanheiros, freixos a plantar 17,9 0,0

8 Faixa de solo s/ mobilização 3,1 0,0

9 Faixa protecção linha de água 26,9 0,0

10 Mato 2,0 0,0

11 Bens arqueológicos 0,3 0,0

 Total 207,6 27,4
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B.4. Analisar a pertinência da realização de uma faixa de gestão de combustíveis na envolvente da 
Casa Florestal de Sá localizada em local denominado na carta militar n.º 166 como Vale Marti-
nho. 

A faixa de gestão de combustíveis na envolvente à Casa Florestal de Sá, não está implantada na car-
tografia apresentada, pois está área não interceta a zona a intervir ao nível da plantação de eucalip-
to. A faixa de 50m de raio interceta as parcelas 5 e 6, que são ocupadas respetivamente por regene-
ração de pinheiro bravo e pinheiro bravo a manter. Na envolvente à Casa Florestal de Sá será cum-
prida a legislação, que obriga a que a proceda à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta 
das edificações medida a partir da alvenaria exterior da edificação, onde serão cumpridos cumula-
tivamente os seguintes critérios, primeiro no estrato arbóreo, a distância entre as copas das árvores 
será no mínimo de 4 m e a desramação será de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, 
altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo, segundo o estrato 
arbustivo e subarbustivo, o fitovolume total não pode exceder 2000 m3/ha, de acordo com o des-
crito no anexo do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

 

3.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A.11. O Cap. 3.2.2, não inclui uma caracterização geológica adequada e deverá ser reformula-
do, contendo os seguintes elementos: 

a) Um mapa da área do projeto à escala adequada (Esc 1:50.000 a 1:25.000) devidamente legenda-
do. A cartografia geológica da área de implantação do projeto pode ser consultada na folha 14C – 
Castro de Aire, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000; 

b) Uma breve caracterização geológica incluindo a descrição das litologias que afloram no local ba-
seada na notícia explicativa da carta acima mencionada e/ou em bibliografia especializada, fazendo 
referência ao grau de alteração; 

c) Referência à eventual existência de património ou valores geológicos que interesse preservar 
(não conhecidos na presente área de estudo). 

Geomorfologia 

A área desta carta situa-se principalmente nas bacias de drenagem dos rios Vouga e Paiva e o seu 
relevo consiste sobretudo em altas colinas. Os pontos mais altos encontram-se a oeste, onde S. Ma-
cário atinge a altitude de 1053 m, em corneanas e quartzitos ordovícicos. O ponto mais baixo (160 
m) situa-se a sul de S Pedro do Sul, onde o rio Vouga sai da área do mapa. 

A paisagem desta área é definida por três elementos morfológicos: 

• Longas cristas NW-SE de estratos ordovícicos inclinados; 

• Suaves colinas arredondadas em granito e xisto; 

• Montes fortemente escarpados em xisto na parte ocidental da área (Serra da Gralheira). 

O granito porfiróide grosseiro, que cobre uma grande parte do mapa, forma, por acção da erosão, 
largos domos e blocos arredondados. Os outros tipos de granito quando erodidos dão blocos angu-
losos. 
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As áreas graníticas produzem um solo mais fértil que a área xistentas as quais, por serem relativa-
mente pouco férteis, não são cultivadas. 

A paisagem atual resultou de três ciclos erosivos. 

O primeiro ciclo de erosão está apenas representado pelo que resta do seu estado final, uma pene-
planície ou superfície de baixo-relevo, ou sejam os cumes arrasados de cristas e pequenos planaltos, 
nas terras altas de oeste, fortemente dessecadas, a 980-1000 m de altitude. 

Os principais cursos de água apresentam muitos meandros herdados desta superfície de denudação 
bem desenvolvida. 

O segundo ciclo de erosão começou com o levantamento da área e o rejuvenescimento do sistema 
de drenagem. Os principais rios, Paiva e Vouga, aprofundaram os seus canais na velha superfície, 
originando curvas e meandros de base encaixados. Durante este ciclo desenvolveram-se formas de 
relevo bem arredondadas que caracterizam a maior parte da área. 

Além disso, durante este ciclo, a divisória de águas entre bacias do Paiva e Vouga, migrou para nor-
te, da mesma forma que a linha divisória da bacia do Vouga migrou. Por outra razão, esses rios são 
caracterizados por afluentes curtos na margem sul e afluentes muito mais longos na margem norte. 

O levantamento que iniciou o segundo ciclo erosivo, moveu a área para sul. Consequentemente, os 
rios que ocorriam para sul ficaram mais inclinados, aumentando o seu poder de erosão. Os rios que 
ocorriam para norte, ficaram com os seus canais orientados contra a corrente, o que fez diminuir o 
seu caudal. A erosão seria mais ativa a sul das divisórias, o que as fez migrar para norte. 

O terceiro ciclo está ainda bastante jovem e desenvolve-se segundo o levantamento renovado da 
área, ou o abaixamento do nível de base, isto é evidenciado pelos vales encaixados, formados ao 
longo dos principais cursos de água, pelo rejuvenescimento da incisão e pela erosão progredindo 
para montante ao longo dos tributários que, nos seus cursos superiores ainda têm vales superficiais 
herdados do segundo ciclo, enquanto os vales inferiores são mais encaixados e estreitos. Em vários 
lugares observa-se terraços fluviais, um pouco acima dos presentes leitos dos rios e também corta-
dos pela ação renovada dos mesmos, o que atesta o levantamento da região. 

As falhas recentes, muitas vezes ao longo de falhas antigas rejuvenescidas, são expressas pela dife-
rença na meteorização e, pela presença ou ausência de depósitos fluviais de calhaus, em cada lado 
dos vales retilíneos, principalmente de direção N-NE. 

A meteorização das rochas com a formação de blocos residuais e domos de exfoliação dos granitos, 
data do segundo ciclo de erosão. Durante o terceiro ciclo de erosão o manto de rochas meteorizadas 
e os calhaus e domos foram exumados. 

 

Geologia  

Segundo a carta geológica do concelho de Castro Daire à escala 1:50 000, as rochas do substrato ge-
ológico da área em estudo são essencialmente Xistos das Beiras (X) que embora sem fósseis, pensa-
se que sejam de idade câmbrica e/ou precâmbrica superior, na zona a sul da área em estudo os gra-
nitos Azuis (VII γ) de idade Paleozóica, e a SW os granitos a granodioritos de Carvalhais (IIγ). 

Xistos das Beiras (X) 
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São metassedimentos que variam desde o baixo grau de metamorfismo regional, a xistos argilosos e 
grauvaques, até micaxistos altamente metamorfizados e corneanas. Relativamente ao metamorfis-
mo dos Xistos das Beiras da zona de estudo, estes encontram-se na isograda de metamorfismo st,ad 
(estaurolite-andalusite).  

Granitos Azuis (VII γ) 

O granito Azul de S. Pedro do Sul forma um maciço compósito, de vários afloramentos, intrusivo nos 
xistos das beiras altamente metamorfizadas. O granito é cortado pela falha de desligamento de sul, 
que tem um deslocamento horizontal. O granito de S. Pedro do Sul é um granito biotito-moscovítico 
de grão médio, contendo plagioclase, microclina e geralmente muita silimanite.  

Muitas vezes é gnaissóide, com orientação subparalela das plaquetas de biotite e também dos cris-
tais tabulares de microclina.  

Granitos a granodioritos de Carvalhais (IIγ) 

É um granito a granodiorito moscovito-biotítico-albítico, de grão médio a fino (1-2mm). Desenvol-
ve-se uma foliação fraca, causada pela orientação subparalela das plaquetas de biotite. 

Segundo o geoportal do LNEG, não existe património geológico nem geosítios a preservar próximo 
da área de estudo. 

O enquadramento do projeto na carta geológica 14C-Castro de Aire, às escalas adequadas (Esc 
1:50.000 a 1:25.000), apresenta-se nos Desenhos 6 e 7, respetivamente, do Anexo I. 

 

3.3. RECURSOS MINERAIS 

A.12. Deverá ser analisada a eventual existência de recursos minerais na área deste projeto. 

De acordo com a nota explicativa da carta geológica 14C-Castro de Aire, os recursos minerais iden-
tificados são: 

Depósitos minerais 

Os filões de estanho e tungsténio (cassiterite, volframite e scheelite) ocorrem frequentemente, so-
bretudo a NE da folha de Castro Daire, mas não têm importância económica. As pequenas minas 
que deles se ocuparam cessaram, há muito, as suas atividades. 

Pedreiras de granito 

Existem poucas pedreiras de granito, embora rochas como os granitos azuis pudessem fornecer ex-
celentes pedras ornamentais. 

Fontes medicinais 

Na zona central da carta, perto de Carvalhal foi constituída uma estância termal junto de uma fonte 
termo-medicinal. Esta fonte está situada numa zona de orientação S (Desenho 9 - Limite da Estância 
Termal do Anexo I). 
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3.4. HIDROGEOLOGIA/RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A.13. O EIA não apresenta uma caracterização à escala do Projeto, limitando-se a considera-
ções gerais, aplicáveis à generalidade dos maciços cristalinos, não havendo tão pouco uma ca-
racterização geológica local com representação das litologias através de um mapa. 

A área em estudo está inserida na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado, e se-
gundo os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica vigentes até 2015 decretados pela Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), insere-se na Região Hidrográfica 4 (RH4) do centro, da bacia Hidrográfi-
ca Vouga/Mondego/Lis. 

Na área em estudo afloram rochas do tipo metassedimentar e eruptivo com escassa aptidão aquífe-
ra, dando origem a aquíferos muito pobres, em geral livres, descontínuos, de produtividade muito 
baixa, sendo aquele meio tradicionalmente designado por cristalino. 

Onde a ocorrência e circulação da água se relacionam com as fraturas, superfícies de diaclasamento 
ou de xistosidade, quando a rocha se apresenta sã. 

Na área em estudo para as diferentes litologias em termos hidrogeológicos para as unidades geoló-
gicas: 

Xistos das Beiras (X) - Metassedimentos do Paleozóico e Precâmbrico  

São pouco permeáveis, ocorrendo redes aquíferas nas zonas fissuradas e aquíferos muito localiza-
dos e descontínuos nas zonas de maior alteração.  

A localização dos quartzitos, que ocupam pequena extensão, aflorando praticamente sobre a linha 
de separação de águas das bacias hidrográficas do Douro e Vouga, e o relevo, muito acidentado, 
contribuem para a exiguidade de reservas subterrânea.  

Contudo a fracturação deste tipo de rocha, confere-lhe uma razoável permeabilidade o que, aliado à 
fácil realimentação, origina nascentes com caudais na ordem dos 3 litros/s. 

Granitos Azuis (VII γ) e Granitos a granodioritos de Carvalhais (IIγ) - Rochas graníticas e granodiorí-
ticas 

Ocorrem mantos freáticos, geralmente em zonas com diáclases superficiais bem desenvolvidas e em 
depressões bem localizadas, preenchidas com materiais de desagregação e alteração.  

Por vezes, são captadas bons caudais neste tipo de rochas, mas têm-se verificado reduções de pro-
dutividade com o tempo, provavelmente relacionados com a dificuldade de realimentação das redes 
aquíferas. Normalmente a média dos caudais captados é da ordem dos 1 a 1,5 litros/s. 

O enquadramento do projeto na carta litológica apresenta-se no Desenho 10 – Carta da Litologia do 
Anexo I. 

 

Hidroclimatologia  

A região coberta pela carta divide-se pelas bacias hidrográficas dos rios Douro, a norte, e Vouga, a 
sul. 

A precipitação anual média atinge os valores máximos na extremidade noroeste, superior a 
1600mm, com cerca de 50 dias por ano a ultrapassar os 10mm, e diminui a sul e sudeste para, 
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aproximadamente, 1100mm, nas zonas da bacia hidrográfica do Vouga, com 30 dias por ano ultra-
passando os 10 mm. 

Segundo o «Atlas do Ambiente» a evaporação real cifra-se em 600 mm para a sub-bacia do rio Paiva 
e 700 mm para a área da carta pertencente à bacia do Vouga. Ainda, segundo o mesmo atlas, os es-
coamentos superficiais anuais seriam de cerca de 900 mm para a bacia do Paiva e 600 mm par a ba-
cia do Vouga. 

É evidente que estes dados têm unicamente valor orientativo, mas parecem mostrar maior disponi-
bilidade em água subterrânea nas formações litológicas da sub-bacia do rio Paiva. 

 

Sistemas aquíferos 

Metassedimentos do Paleozóico e Precâmbrico 

Os xistos argilosos e grauvaques são pouco permeáveis, ocorrendo redes aquíferas nas zonas fissu-
radas e aquíferos muito localizados e descontínuos nas zonas de maior alteração. A localização dos 
quartzitos, que ocupam pequena extensão, aflorando praticamente sobre a linha de separação de 
águas das bacias hidrográficas do Douro e Vouga, e o relevo, muito acidentado, contribuem para a 
exiguidade de reservas subterrânea. Contudo a fracturação deste tipo de rocha, confere-lhe uma ra-
zoável permeabilidade o que, aliado à fácil realimentação, origina nascentes com caudais na ordem 
dos 3 L/s. 

Rochas graníticas e granodioríticas 

Nestas rochas, ocorrem mantos freáticos, geralmente em zonas com diaclases superficiais bem de-
senvolvidas e em depressões bem localizadas, preenchidas com materiais de desagregação e altera-
ção. Por vezes, são captadas bons caudais neste tipo de rochas, mas têm-se verificado reduções de 
produtividade com o tempo, provavelmente relacionados com a dificuldade de realimentação das 
redes aquíferas. Normalmente a média dos caudais captados é da ordem dos 1 a 1,5/s. 

 

Qualidade química da água 

As análises químicas de água disponíveis, à exceção duma captação de água subterrânea por furo 
vertical referem-se a nascentes.  

Do ponto de vista químico, são águas muito pouco mineralizadas, sulfúreas, a normalmente relacio-
nadas com os maciços graníticos e granodiorítricos de idade hercínica, apresentam elevada concen-
tração de Enxofre (S) nas formas reduzidas, com fácies bicarbonatada sódica, o ph varia entre 8,4 e 
9,5. 

 As águas mais profundas a ocorrer, deverão ser bastante mais mineralizadas, dado o seu maior pe-
ríodo de residência no aquífero, mas, mesmo assim, com baixo teor de sólidos dissolvidos. 

Águas minero-medicinais 

Na área da folha, foram captadas para fins medicinais as águas das nascentes do Carvalhal (Caldas 
do Carvalhal), já dotadas de unidade hoteleiras e balneários. As indicações terapêuticas destas 
águas incluem reumatismos, dermatoses e doenças do aparelho respiratório. 
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Também foram utilizadas as nascentes de S. Salvador e Nossa Senhora de Freixo, nas proximidades 
de Cota, para o tratamento de reumatismos crónicos, mas o estado atual da captação revela aban-
dono total. 

Com base no portal do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, é possível obter in-
formação de um furo vertical, localizado na freguesia de Baiões a 6,7 km da área a arborizar. 

E com base na classificação da água no sistema aquífero anual (a qualidade das águas superficiais 
destinadas à produção de água para consumo humano encontra-se regulamentada a nível comuni-
tário pelas Diretivas 75/440/CEE e 79/869/CEE, transpostas para o normativo nacional através do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto). 

Esta apresenta-se no grau A2, sendo esta uma água com um médio grau de poluição que necessita 
de tratamento físico, químico e desinfeção. 

Tendo na sua composição, parâmetros como: ferro dissolvido, manganês, cobre, zinco, sulfatos, 
agentes de Superfície, fenóis, azoto e coliformes totais e fecais. 

 

A.14. Na Tabela VI (pág. 24 do RT), a respetiva legenda é, certamente por lapso, igual à le-
genda da Tabela V, pelo que deverá ser corrigida, uma vez que se reporta à produtividade (cau-
dais observáveis expressos em L/s) em captações de água subterrânea nas rochas eruptivas e 
nas rochas metamórficas, e não aos “recursos hídricos renováveis). 

Sim efetivamente foi um lapso e a legenda correta é Tabela VI - Produtividade em captações de água 
subterrânea. 

 

A.15. O EIA refere a existência do complexo termal de S. Pedro do Sul, mas não faz qualquer 
referência aos perímetros de proteção da concessão hidromineral. Ainda que área do projeto se 
situe a cerca de 7 km a NW daquele complexo e ainda que a intervenção a realizar não tenha, 
quase certamente, qualquer interferência com o circuito hidrotermal profundo, julgamos con-
veniente a apresentação daqueles perímetros. 

O Campo Geotérmico de S. Pedro do Sul situa-se entre as Vilas de S. Pedro do Sul e Vouzela, ocu-
pando uma área total de 1.137 ha (considerando as áreas previstas no perímetro de proteção, em 
proposta). Na concessão há a considerar dois Polos produtivos: o Polo das Termas e o Polo do Vau. 

O Polo das Termas tem sido usado em aproveitamentos medicinais, no entanto está a sofrer uma al-
teração, de modo a que o recurso seja também aproveitado geotermicamente em aquecimento de 
água normal da rede para: 

i) climatização ambiental de infraestruturas urbanas (hotéis, pensões, etc.) e 

ii) uso sanitário. 

No Pólo do Vau o recurso, a título experimental, tem sido apenas aproveitado para a climatização de 
estufas existentes, com produção de frutos tropicais (essencialmente ananás e banana). 

O enquadramento do projeto face ao complexo termal de S. Pedro do Sul, apresenta-se no Desenho 
9 – Limites das Estância Termal do Anexo I. 
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A.16. No contexto da avaliação de impactes sobre na qualidade dos recursos hídricos subter-
râneos, o EIA deverá apresentar uma avaliação da vulnerabilidade à contaminação tendo em 
consideração as litologias da área a arborizar. A qualidade dos recursos hídricos poderá ser afe-
tada sobretudo na fase de construção, aquando da preparação do terreno, através de algum 
derrame acidental da maquinaria pesada, bem como na fase inicial da exploração com através 
das adubações necessárias. 

A vulnerabilidade é a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, fun-
ção apenas das características intrínsecas do aquífero (Lobo Ferreira & Cabral, 1991). 

A vulnerabilidade à poluição de um aquífero constitui um fator de extrema importância na defini-
ção das zonas de proteção em torno das captações de água subterrânea. 

O Índice de Suscetibilidade (SI) consiste numa adaptação do índice DRASTIC e corresponde ao so-
matório ponderado dos valores atribuídos aos 7 parâmetros seguintes (Ferreira, 1998). 

• 1 - Profundidade da zona não-saturada do solo (Depth to the water table) 

• 2 - Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge) 

• 3 - Material do aquífero (Aquifer material) 

• 4 - Tipo de solo (Soil type) 

• 5 - Topografia (Topography) 

• 6 - Impacto da zona não-saturada (Impact of the unsaturated zone) 

• 7 - Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity) 

Os valores do índice DRASTIC variam entre 23 e 226. Quanto maior o índice atribuído a uma certa 
área, maior é a sua vulnerabilidade à contaminação. 

Através do mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas de Portu-
gal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993) a área de projeto está incluída numa 
vulnerabilidade muito variável, típica de formações metamórficas fraturadas como xistos e grauva-
ques (Desenho 10 – Carta da Litologia do Anexo I). No mesmo artigo, recorrendo ao método 
DRASTIC, o índice está entre os valores 120-139, o que indica que a vulnerabilidade dada para a 
área de projeto está num nível médio. 

Segundo o Relatório do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis Inte-
gradas na Região Hidrográfica 4 (Parte 2 – Caracterização Geral e Diagnóstico) o valor médio do índice 
de suscetibilidade no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga é de 24, logo é denominada co-
mo vulnerabilidade baixa (  



 

 Página | 25  

Tabela VI). A análise do estado químico nesta massa de águas subterrâneas procedeu-se a uma pri-
meira análise comparativa dos valores médios obtidos para o índice de suscetibilidade, quantifica-
ção das pressões difusas e risco de contaminação na área de recarga da massa de águas subterrâ-
neas e que permitiu aferir a vulnerabilidade da massa de águas subterrâneas à contaminação difu-
sa. 
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Tabela VI - Índice de suscetibilidade, pressões difusas e risco de contaminação na área de recarga da massa de águas sub-
terrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga. 

 

 

As políticas da PSF relativas às medidas para prevenção de derrames acidentais e adubações são 
descritas abaixo.  

Derrames 

Os prestadores de serviços que executam os trabalhos têm formação/creditação adequada e vasta 
experiência na realização destes trabalhos. Antes do início de cada trabalho é fornecida a cada pres-
tador de serviços uma ficha de gestão de resíduos correspondente ao tipo de atividade em curso 
(plantação, manutenção do povoamento ou corte de árvores), nestas fichas estão descritas as medi-
das para evitar a ocorrência de derrames e no caso de estes virem a acontecer as medidas correti-
vas. 

As medidas preventivas são: 

Atuação em caso de derrames de óleo, combustíveis ou outros derivados de petróleo e produtos 
químicos 

Derrames no solo 

Se forem inferiores a 10 litros: 

• Construir vala em redor do derrame, para contenção e delimitação da área afetada; 

• Colocar e incorporar serradura, casca, folhas, etc. na área afetada e cobrir com uma camada 
de terra fina para evitar a sua exposição e escorrimento. 

Se forem superiores a 10 litros e qualquer tipo de produtos químicos: 

• Construir vala em redor do derrame, para contenção e delimitação da área afetada; 

• Conter o derrame com terra, serrim, etc.; 

• Recolher tudo e separar dos restantes resíduos, uma vez que se trata de resíduo perigoso 
(consultar ponto 4 referente à gestão de resíduos); 

• Isolar e sinalizar a área. 
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Derrame em massas ou linhas de água permanentes 

• Solicitar apoio ao Técnico Florestal da PSF; 

• Isolar e sinalizar a área; 

• Acionar meios de proteção civil ou bombeiros. 

 

Adubações 

As necessidades nutricionais do eucalipto ao longo do seu ciclo de crescimento (rotação) estão ca-
racterizadas, possibilitando ajustar as adubações de modo a otimizar o período de adubação e as 
quantidades de adubo, aumentando a eficácia destas e reduzindo as hipóteses de perda de elemen-
tos por lixiviação. Desta maneira são minimizados os possíveis impactes na contaminação dos re-
cursos hídricos subterrâneos. 

O fertilizante de libertação controlada usado na plantação é totalmente revestido por uma capa, que 
vão libertando os nutrientes muito lentamente durante 8 a 9 meses à temperatura média de 21°C, 
os poros só dilatam sob ação da temperatura, entrando água e saindo solução nutritiva. Não há as-
sim riscos de perdas por lixiviação, reduzindo a possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos 

O adubo é aplicado no fundo da cova, sendo totalmente coberto com solo, não havendo por isso 
qualquer risco de arrastamento pelas águas de escoamento superficiais. 

Os adubos de manutenção são aplicados durante a Primavera, no final do período chuvoso (Abril 
Maio), reduzindo assim os riscos de lixiviação. As adubações de manutenção são repartidas por du-
as com o objetivo principal de fracionar e fornecer doses compatíveis com a capacidade de absor-
ção de nutrientes pelas plantas, em cada fase de crescimento, prevenindo, assim, perdas por lixivia-
ção e maximizando a eficácia de utilização dos fertilizantes. 

Em ambos os casos os adubos são colocados na zona de maior concentração de raízes e consequen-
temente na zona de maior absorção, reduzindo deste modo as perdas de adubo que possam atingir 
a toalha freática. 

 

A.17. Do ponto de vista da afetação quantitativa dos recursos hídricos subterrâneos, nomea-
damente os sub-superficiais, importa, mais uma vez, considerar a litologia da área a arborizar, 
uma vez que no contexto dos maciços cristalinos, o comportamento hidrogeológico das rochas 
metassedimentares (e.g. xistos) é algo distinto do comportamento hidrogeológico das rochas 
eruptivas (e.g. granitos). 

A carta litológica (Desenho 10 do Anexo I) demonstra que os complexos xisto-grauváquicos são a 
tipologia litológica dominante na área de projeto.  

Segundo Mendonça et al (1999), quer nas rochas metassedimentares quer nas rochas eruptivas o 
escoamento e o armazenamento hidrológico faz-se predominantemente nas fraturas e/ou poros in-
tergranulares. A permeabilidade por fraturas depende de fatores como abertura e tipo de enchi-
mento. 

As captações superficiais são menos produtivas nos xistos e grauvaques que nos granitos. Esta situ-
ação inverte-se no caso da produtividade dos furos, maior nos xistos e grauvaques. O estudo conclui 
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que “(…), a ausência de correlação entre o caudal e a profundidade dos furos pode significar que o 
caudal dos furos depende predominantemente do escoamento em poucas fraturas bem localizadas 
e abertas, em vez de fraturarão mais ou menos espaçada em profundidade, como parece ser o caso 
dos granitos”. Ainda afirma que “nos xistos e grauvaques, a zona superficial alterada e fraturada de-
sempenha um papel menos relevante na regulação do fluxo de água subterrâneo, facilitando a es-
corrência superficial”. 

Num estudo para a Bacia do Vouga (Almeida et al., 2000) foram inventariadas 97 captações por fu-
ro vertical onde as produtividades mostram um caudal médios dos granitos de 0,5 L/s enquanto 
para os xistos é de 1,1 L/s (Figura 5). 

 

Figura 5 - Principais estatísticas de caudais de furos verticais na Bacia do Vouga. 

Os aquíferos instalados em xistos são vulneráveis a determinados tipos de contaminação como o 
caso da microbiológica e de origem antropogénica, nomeadamente de atividades agrícolas, nestas 
levando ao aumento de concentrações de nitratos e outros iões. 

 

A.18. No caso de aquíferos suportados por granitos, importa atender à existência do manto 
de alteração, arenizado ou saibroso, que sustenta um aquífero superficial livre, o qual se com-
porta como poroso e que por sua vez por pode contribuir, ainda que subsidiariamente, para a 
recarga mais profunda do maciço granítico através das fraturas deste. Esta questão assume par-
ticular importância quando é do conhecimento que os eucaliptos, espécie arbórea largamente 
dominante no projeto, possuem um sistema radial de raízes que atingem profundidades na or-
dem dos 3 metros e ainda uma raiz central mais desenvolvida e profunda, o espigão. Estas ca-
racterísticas das raízes dos eucaliptos fazem com que estas árvores de crescimento rápido con-
sumam grandes quantidades de água dos aquíferos mais superficiais, ao ponto de, não raras ve-
zes, esgotarem completamente nascentes e poços deles dependentes. 

O eucalipto, como todas as espécies florestais de crescimento rápido, tem uma elevada capacidade 
de transformação bioclimática. Ou seja, se existir água em abundância, há mais madeira por unida-
de de tempo, há mais biomassa produzida, há maior consumo de água. Acontece porém, que em 
igualdade de disponibilidade de água, os consumos dos eucaliptais não diferem dos consumos dos 
pinhais ou dos de outras massas florestais, como provam os estudos efetuados em Portugal e em 
todo o mundo (e que já foram publicados pela Organização para a Agricultura e Alimentação – FAO 
das Nações Unidas).  

O eucalipto que não tem raízes longas e profundas, tem a espantosa capacidade de regular a sua 
transpiração (através dos estomas das folhas) podendo pois desenvolver-se e crescer usando sabi-
amente a (pouca ou muita) água de que dispõe (Celpa, 1994). 

Estudos como os realizados por Mauro Schumacher (2003), Júlio César Lima Neves (2000) e José 
Leonardo de Moraes Gonçalves & Mello Sérgio Luis de Miranda Mello (2004) também acabam com 
o mito de que as raízes do eucalipto sugam a água disponível do lençol freático por serem profun-



 

 Página | 29  

das. Os levantamentos ainda indicam que, em média, as raízes de eucalipto atingem profundidades 
de 1,5 a 2,5 m (Figura 6). “A maioria das raízes finas, que são as grandes responsáveis pela absorção 
da água e dos nutrientes, encontra-se nos primeiros 20 cm de profundidade do solo; portanto, é ób-
vio que as raízes do eucalipto irão absorver água, se disponível, ao seu redor, mas dificilmente atin-
girão o lençol freático, principalmente porque as raízes não conseguem estabelecer-se em ambiente 
anaeróbico”, explica Toledo Piza (O Papel, 2009) (Figura 7). 

 

Figura 6 - Sistema radial de raízes de eucalipto. 

 

Figura 7 - Comparação entre consumo de água pelo eucalipto e por outras culturas (O Papel, 2009). 
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A.19. Conforme consta na página 75 do RT, “uma vez que o consumo de água pelo eucalipto 
ronda os 800 a 1200 mm/ano e a área tem um volume pluviométrico superior a 1200 mm/ano, 
não existirá défice hídrico na região”. Ora, face ao exposto, no nosso entendimento, as necessi-
dades de água dos eucaliptos correspondem a uma parte substancial da precipitação observada 
na região, porquanto se verifica uma enorme afetação da quantidade de água disponível para a 
recarga mais dos aquíferos profundos. 

A ocorrência natural de florestas está associada a condições naturais de abundância de água, em 
termos de balanço hídrico (os valores de precipitação média anual são superiores aos da evapo-
transpiração potencial). A relação entre florestas e disponibilidade hídrica pode ser observada na 
regularidade e qualidade do escoamento que alimenta as bacias hidrográficas em áreas cobertas 
com floresta natura, com efeito regularizador do ciclo hidrológico. A proteção das florestas e a re-
florestação com espécies nativas continuam a ser metas das políticas públicas de proteção ambien-
tal e conservação de água. Contudo, as florestas plantadas, principalmente de eucalipto, tem sido 
conotadas como prejudiciais para os recursos hídricos. 

O consumo de água nas florestas é, modo geral, mais elevado que em cobertos vegetais com menor 
crescimento e espécies agrícolas não regadas (Calder et al., 2007, David et al., 2007), uma vez que a 
evapotranspiração das florestas é superior a outros cobertos vegetais (David et al., 1985). No en-
tanto os valores de evapotranspiração dos povoamentos de eucalipto são semelhantes aos regista-
dos nos povoamentos de coníferas (David et al., 1985).  

O eucalipto, assim como o pinheiro, é um eficiente produtor de biomassa, consumindo menos água 
por unidade de biomassa produzida que muitas espécies florestais e agrícolas (Dvorak et al., 2012, 
FAO). Devido ao seu rápido crescimento e elevada produção de biomassa consome mais água que 
algumas espécies florestais de menor crescimento (FAO, 1995). No entanto a elevada produção de 
biomassa em E. globulus é conseguida através de maior eficiência de uso de água transpirada e de 
maior eficiência fotossintética (processos metabólicos mais eficientes), não de consumo excessivo 
de água (Pereira, 1985).  

Assim, o consumo de água atribuído ao eucalipto, não significa que esta espécie florestal seque o so-
lo e/ ou interfira negativamente no lençol freático da região onde está estabelecido. O consumo de 
água por florestas de eucalipto deve ser analisado tendo em conta fatores, como a precipitação mé-
dia anual da região, a localização da plantação no contexto da bacia hidrográfica, a quantidade de 
água consumida pela floresta (evapotranspiração), distribuição do sistema radicular e o índice de 
área foliar. De modo geral o problema da competição com outras espécies pela disponibilidade hí-
drica coloca-se em áreas com precipitação média anual inferior a 400 mm, consideradas assim me-
nos aptas à produção de eucalipto (FAO, 1995). 

No âmbito do projeto QREN PT-Lyptu (parceria RAIZ – ISA) foram analisados valores de monitori-
zação do escoamento de 4 estações de captação de água em áreas arborizadas com eucalipto do 
norte e centro/ sul de Portugal. Verificou-se que quando a precipitação é inferior a 1000 mm, a re-
lação com a evapotranspiração é linear. Quando os valores de precipitação são superiores a 1000 
mm, o valor de evapotranspiração estabiliza, correspondendo a diferença entre os dois valores ao 
valor de escoamento.  
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A.20. O plano de monitorização qualitativa preconizado para os cursos de água superficiais 
deverá ser extensível às águas subterrâneas, considerando-se, para o efeito, pontos de água a 
jusante da área do projeto, como nascentes e poços, ou, na falta destes, piezómetros construídos 
a jusante da mesma área. 

O plano de monitorização qualitativa das águas subterrânea será necessário essencialmente na fase 
de construção onde se inclui a adubação da área de projeto. Deve preconizar-se a colocação de pie-
zómetros a jusante e, se possível, a montante do projeto para ter uma zona de eventual impacte e 
controlo, respetivamente, para a possibilidade de comparação dos efeitos do projeto. Os piezóme-
tros funcionarão como pontos de amostragem para verificar não só a qualidade da água subterrâ-
nea na área de projeto mas também para a quantificação da mesma. 

Programação temporal e metodologia 

O plano de monitorização qualitativa das águas subterrânea será necessário essencialmente na fase 
de construção onde se inclui a adubação da área de projeto. Deve preconizar-se a colocação de pie-
zómetros a jusante e, se possível, a montante do projeto para ter uma zona de eventual impacte e 
controlo, respetivamente, para a possibilidade de comparação dos efeitos do projeto. Os piezóme-
tros funcionarão como pontos de amostragem para verificar não só a qualidade da água subterrâ-
nea na área de projeto mas também para a quantificação da mesma.  

Parâmetros a caracterizar 

As  campanhas  de  monitorização  a  realizar  deverão  incluir  a  caracterização,  pelo  menos,  de 
parâmetros como Nitratos, Amónio, Cloretos, Sulfatos, Ferro, Sódio, Manganês, Fenóis, Condutivi-
dade e pH. 

Locais a monitorizar 

Os locais a monitorizar serão os pontos de colocação do piezómetro, a montante e a jusante do pro-
jeto de florestação. 

Meios necessários 

O Programa de Monitorização deverá ser realizado por um técnico, que deverá deslocar-se aos dois 
pontos de  amostragem  e  fazer  a  recolha  das  amostras  de  água  e  a  caracterização  do  local  e  
cal  e  dos parâmetros a recolher. Será necessário depois enviar as amostras para um laboratório 
competente. 

Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Deverão ser elaborados relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA, os quais de-
verão ser de periodicidade bianual (de dois em dois anos). 
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3.5. RECURSOS HÍDRICOS 

A.21. Apresentar peça desenhada que identifique as linhas de água perenes e linhas de água 
não perenes, bem como as respetivas faixas de proteção. 

A carta com a identificação das linhas de água perenes e não perenes assim como as respetivas fai-
xas de proteção, apresenta-se no Desenho 11 - Carta dos Recursos Hídricos do Anexo I. 

 

A.22. As medidas de minimização MM.FVM.07 e MM.FVM.18 referem a criação de “faixas de 
proteção com cerca de 30 m em torno das linhas de água principais e de 10 m em torno das li-
nhas de escorrência”. Esta redação deve ser clarificada, de modo que não exista dúvidas que o 
que se pretende é que cada faixa lateral tem 30 m, contados a partir do limite do leito da linha 
de água, no primeiro caso e 10 m no segundo caso. 

Reformulando as duas medidas de minimização no que à Flora e Vegetação dizem respeito: 

MM.FVH.07: Criar faixas de proteção com cerca de 30 m para cada lado da margem do limite do lei-
to das linhas de água principais e de 10 m para cada lado da margem do limite do leito das linhas de 
escorrência. 

MM.FVH.18: Criar faixas de proteção com cerca de 30 m para cada lado da margem do limite do lei-
to das linhas de água principais e de 10 m para cada lado da margem do limite do leito das linhas de 
escorrência. 

 

A.23. O EIA refere a existência de espaços de solo que não serão mobilizados. Solicita-se a sua 
representação gráfica com escala adequada. 

Os espaços de solo que não serão mobilizados são os descritos como “Faixas de compartimentação 
de solo não mobilizado” encontrando-se representados graficamente no Desenho 6 – Carta de 
Compartimentação do Anexo I. 

Foram estabelecidas faixas de compartimentação de solo não mobilizado, as quais correspondem a 
faixas não inferiores a 5 m de largura (o equivalente a um terraço), localizadas no interior da parce-
la 1 e 3 com espaçamento (equidistância) inferior a 50 m, de modo a diminuir as mobilizações de 
solo e de forma a preservar alguma vegetação existente nessa faixa, criando uma compartimentação 
do espaço. 

 

A.24. O EIA refere que não se realizará a construção/beneficiação de terraços em zonas com 
declives inferiores a 25% em áreas que possuam solos profundos e férteis onde as condições de 
mão-de-obra não inviabilizem a limpeza e a plantação manuais e em áreas protegidas. Solicita-
se a sua representação gráfica com escala adequada.  

 

Em anexo é apresentado a carta de declives desenvolvida para a área do projeto, a partir da qual de 
pode verificar que a construção/beneficiação de terraços, apenas está prevista para as zonas nas 
quais o declive é superior a 25%.  
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A carta de declives apresenta-se no Desenho 12 – Carta de Declives do Anexo I. 

 

A.25. O plano de monitorização dos recursos hídricos refere que durante a fase de exploração 
a frequência da amostragem deverá ser bianual. Posteriormente refere que a elaboração dos re-
latórios da monitorização e sua apresentação à autoridade de AIA ocorrerá quando existirem 
intervenções no solo. Solicita-se apresentação de explicação para este aparente lapso e/ou cor-
reção. 

Trata-se de um lapso aquando da redação do documento. Quando é referido no Relatório Técnico 
do EIA que serão realizadas amostragens em frequência bianual, pretendia-se indicar que as amos-
tragens serão realizadas de dois em dois anos. Contudo de forma a ser coerente com a periodicida-
de de entrega de Relatórios à Autoridade de AIA, estes, no que se refere ao descritor Recursos Hí-
dricos, deverão ser entregues após a realização destas monitorizações, ou seja, de dois em dois 
anos. Assim sendo, deverá ler-se em relação ao ponto 6.4.1. do Relatório Técnico do EIA: 

Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Deverão ser elaborados relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA, os quais de-
verão ser de periodicidade bianual. 

 

3.6. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A.26. Deverá ser apresentado comprovativo da autorização concedida pela DGPC para a rea-
lização de trabalhos arqueológicos no âmbito da caracterização do descritor património ar-
queológico. 

O comprovativo da autorização concedida pela DGPC para a realização de trabalhos arqueológicos 
encontra-se do Anexo II. 

 

A.27. Deverá ser apresentado comprovativo da aprovação do relatório final dos trabalhos ar-
queológicos efetuados no âmbito da caracterização do descritor património arqueológico. 

No Anexo II apresenta-se o Relatório de Prospeção Arqueológica realizado pela equipa de Arqueó-
logos. O comprovativo da aprovação do relatório final dos trabalhos arqueológicos ainda não foi re-
cebido pela equipa de arqueólogos pelo que só teremos acesso ao mesmo após a entrega deste adi-
tamento. Contudo, a Autoridade de AIA poderá consultar o mesmo durante a fase de apreciação do 
presente aditamento junto da DGPC. 

 

A.28. Reformular o conteúdo do descritor patrimonial, constantes dos capítulos referentes à 
caracterização da situação de referência, identificação e avaliação de Impactes Ambientais e 
Medidas Minimizadoras/mitigadoras, de acordo com o reportado no relatório dos trabalhos ar-
queológicos. 

Metodologia 
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O trabalho arqueológico descrito no presente relatório foi executado segundo o Regulamento dos 
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho alterado pelo Decreto-Lei nº 
287/2000 de 10 de novembro), o Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 de setembro (Lei do Património 
Cultural) e o Decreto-Lei nº 29/2005, de 10 de fevereiro de 2005. 

Os trabalhos realizados cumprem a categorização seguida pelo descritor de património arqueológi-
co em estudos de Impacte Ambiental (Circular do antigo Instituto Português de Arqueologia, de 10 
de setembro de 2004). 

Assim, segundo as normas do descritor de Património Cultural, consideraram-se: achados (isolados 
ou dispersos), construções, monumentos, sítios e indícios (que podem ser toponímicos ou topográ-
ficos). Estes vestígios podem, contudo, integrar-se em realidades mais complexas, de natureza ar-
queológica, arquitetónica ou etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor 
cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências. 

Prospeção arqueológica 

A prospeção arqueológica realizou-se, no mês de Setembro, na área abrangida pelo projeto em fase 
de Estudo Prévio (EP) “Reflorestação do Baldio de Carvalhais” do proponente PSF. 

A redação do presente relatório, resultante da prospeção arqueológica para os EIA, divide-se pelos 
seguintes tópicos: 

1.Localização, descrição e caracterização dos elementos patrimoniais identificados; 

2.Avaliação do grau de interesse científico e patrimonial dos mesmos; 

3.Proposta de medidas de minimização de impactos (condicionantes) e monitorização. 

Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos vestígios com valor 
patrimonial, registro da paisagem envolvente (com o objetivo de enquadrar a zona em análise e as 
ocorrências identificadas), do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será alvo de 
afetação do presente projeto. 

Registo cartográfico 

A área de projeto foi demarcada na Carta Militar de Portugal, folha nº 166 (escala 1:25.000). As 
ocorrências patrimoniais inventariadas foram localizadas em mapas de satélite retiradas do Google 
Earth. A zona de estudo e as ocorrências patrimoniais foram georreferenciadas mediante GPS, com 
o objetivo de facilitar a sua inserção em planta de projeto e consequente avaliação de impacto.  

Património Cultural 

Ocorrências próximas da área do projeto  

A identificação das ocorrências na Serra da Arada foi o resultado de dois Estudos de Impacte Ambi-
ental. O primeiro, de 2005 (EIA - Parque Eólico Arada/ Montemuro), visava a caracterização da si-
tuação das áreas de implantação dos parques eólicos Aveloso, Carvalhosa, Picão e Arada. O segun-
do, de 2011 (EIA - Parque Eólico Candal/ Coelheira, São Pedro do Sul), previa prospeções de identi-
ficação e caracterização das ocorrências de interesse patrimonial (de natureza arqueológica, arqui-
tetónica e etnográfica). O Castro da Cárcoda (classificado com Imóvel de Interesse Público) foi alvo 
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de escavações ad hoc desde 1975, tendo sido nos últimos anos alvo de ações de conservação e res-
tauro (2002) e monitorização (2010). 

 

Figura 8 – Localização das ocorrências (a vermelho com números) próximas da área do projeto (em verde claro). Fonte: 
Google Earth. 

 

Sítio 1 Serra da Arada 

CNS 33386 

Tipo Mamoa 

Período Neocalcolítico 

Latitude 40.818817 

Longitude -8.129976 

Caracterização “Estrutura monticular de formato elíptico, constituída por blocos de granito e terra, 
sendo que na área envolvente da mesma são visíveis elementos de quartzo leitoso. Está 
bem destacada acima do solo, visibilidade que melhorou após incêndio.” 

 

Sítio 2 Serra da Arada 2 

CNS 23595 

Tipo Mamoa 

Período Neocalcolítico 

Latitude 40.828515 

Longitude -8.134397 

Caracterização “Montículo constituído por terra, blocos de xisto e quartzo leitoso com cerca de 10 
m de diâmetro. Situa-se num plano inclinado para SO em mau estado de 
conservação.” 

 

Sítio 3 Serra da Arada 3 

CNS 33338 
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Tipo Mamoa 

Período Neocalcolítico 

Latitude 40.828442 

Longitude -8.130037 

Caracterização “Montículo artificial constituído por terra, blocos de xisto e quartzo leitoso com 
cerca de 5,50 m de diâmetro tendencialmente circular. São visíveis pequenas lajes 
fincadas no solo. Está em mau estado de conservação.” 

 

Sítio 4 Castro da Cárcoda 

CNS 11702 

Tipo Povoado fortificado 

Período Idade do Ferro - Romano 

Latitude 40.805498 

Longitude -8.121025 

Caracterização “Povoado fortificado romanizado de grande extensão. Escavações aqui realizadas 
nos anos 50, 70 e 90 puseram a descoberto 38 edificações, dentro e fora de 
muralhas, em granito e planta rectangular, oval e circular. As paredes destas 
estruturas eram construídas com pedras talhadas unidas com o barro e o chão era, 
na maior parte dos casos, feito de uma pasta de barro extremamente compacta. A 
cobertura era composta por materiais vegetais ou, numa época mais avançada, 
tégula ou telha romana. Em determinados locais foi possível detectar arruamentos, 
áreas lajeadas e canalizações destinadas ao escoamento de águas. O sistema 
defensivo consistia numa dupla muralha em alguns pontos reforçada por um 
terceiro perímetro e completada por um fosso. Próximo do povoado encontra-se um 
importante conjunto de gravuras rupestres, dispersas por 15 rochedos.” 

Destacamos também a presença de apiários, alguns em atividade, nos limites meridionais da área 
em apreço (Figura 9). A presença de materiais cerâmicos de fabrico contemporâneo e fragmentados 
in situ pode ser considerada resultado da prática de recolha de mel (Figura 10).  

 

 

Figura 9 – Recorte da C.M.P. 1:25000 folha nº 166. Localização das áreas com presença de apiários (áreas em vermelho). 
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Figura 10 – À esquerda, pormenor de um apiário; À direita, fragmentos de um recipiente cerâmico, provavelmente associado 
à recolha de mel. 

Ocorrências dentro da área do projeto 

Na área afetada pelo projeto apenas se conhecem referências a estruturas monticulares, de prová-
vel cronologia pré-histórica (mamoas), já previamente identificadas e referidas na base de dados da 
DGPC-Endovélico. Os trabalhos de prospeção junto destas ocorrências não proporcionaram a reco-
lha de materiais arqueológicos à superfície. Se por um lado é certo que não se identifica uma grande 
quantidade de materiais junto a estas estruturas, principalmente em trabalhos de prospeção, por 
outro a movimentação de terras nas proximidades deveria facilitar o seu reconhecimento (Figura 
18). Assinalamos também a ausência de outros vestígios que se possam relacionar com este tipo de 
ocorrências, nomeadamente placas ou blocos pétreos gravados (Caninas et al. 2011). Porém, tendo 
em conta algumas afetações ocorridas nas imediações, alertamos que estas ocorrências, caso te-
nham existido, podem ter sido deslocadas ou reaproveitadas para outras funções.  

Referimos também a presença de uma casa rural, muito provavelmente contemporânea, abandona-
da e em ruína. 

 

Figura 11 – Recorte da C.M.P. 1:25000 folha nº 166 com a identificação das ocorrências dentro da área do projeto. 
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Ocorrência 1 Vale Martinho 1 

CNS 33326 

Tipo Mamoa (?) 

Período Neocalcolítico (?) 

Latitude 40.813953 

Longitude -8.096037 

Caracterização “Constituída por quartzo leitoso abundante e xisto mosqueado; montículo 
sobrelevado; diâmetro de distribuição dos materiais pétreos, definindo mancha 
subcircular: 9m; altura: 0,5m. Integra um conjunto de três mamoas e duas pequenas 
manchas de quartzo leitoso existente em um pequeno esporão adoçado à serra da 
Arada, a poente da estrada que liga Sá a Coelheira.” 

 

 

Figura 12 – Mamoa (?) de Vale Martinho 1. 



 

 Página | 39  

 

Figura 13 – Pormenor da mamoa (?) de Vale Martinho 1. 

Ocorrência 2 Vale Martinho 2 

CNS 33327 

Tipo Mamoa (?) 

Período Neocalcolítico (?) 

Latitude 40.813732 

Longitude -8.095047 

Caracterização “Constituída por quartzo leitoso abundante e raras placas de xisto mosqueado; a 
distribuição dos materiais pétreos é oval apresentando os diâmetros de 10m e 
8,7m. Não se observa sobrelevação. Integra um conjunto de três mamoas e duas 
pequenas manchas de quartzo leitoso existente num pequeno esporão adoçado à 
serra da Arada, a poente da estrada que liga Sá a Coelheira.” 
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Figura 14 – Mamoa (?) de Vale Martinho 2. 

Ocorrência 3 Vale Martinho 3 

CNS 33328 

Tipo Mamoa (?) 

Período Neocalcolítico (?) 

Latitude 40.813699 

Longitude -8.094756 

Caracterização “Constituída por quartzo leitoso abundante e poucas placas de xisto mosqueado. 
Apresenta os seguintes valores de diâmetros de 7,5m e 5m. Integra um conjunto 
de três mamoas e duas pequenas manchas de quartzo leitoso existente num 
pequeno esporão adoçado à serra da Arada, a poente da estrada que liga Sá a 
Coelheira.” 

 

Figura 15 – Mamoa (?) de Vale Martinho 3. 
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Ocorrência 4 Casa rural 

Tipo Casa 

Período Contemporâneo  

Latitude 40.815096 

Longitude -8.088179 

Caracterização Alçado de estrutura composto por blocos pétreos ligados por cimento e cobertura 
provavelmente com telhas sustentadas por traves de madeira. Identificou-se a 
presença de uma chaminé, indício de uma provável utilização da estrutura como 
habitação. Não foi possível averiguar a presença de compartimentos interiores, 
atendendo ao estado avançado da vegetação que cobria a dita estrutura. Foram 
detectados materiais de construção nas proximidades da estrutura. 

 

Figura 16 – Casa rural. 

Nesta área a cartografia militar não denuncia topónimos relevantes, apenas incluindo o nome de 
Vale Martinho. Contudo, a Sul da área do projeto existem alguns nomes de sítios com potencial inte-
resse arqueológico ou etnográfico, como são os casos de Paço, Torre e Mota. A Norte ocorre um cu-
rioso topónimo, Castanheiro do Bento, recorrente noutras partes do território continental e que, 
por exemplo, em Vila Nova de Foz Côa está associado a um importante recinto muralhado pré-
histórico. 

 

Visibilidade na área do projeto 

Além das ocorrências acima referidas, detetadas na área prospetada e próximo a esta, os trabalhos 
não permitiram a identificação de vestígios arqueológicos à superfície. Aquelas têm vindo a ser afe-
tadas por diferentes razões pela orografia (desníveis até 200m) e pela flora. As escassas, por vezes 
nulas, condições de visibilidade do terreno são devidas, maioritariamente, a estes casos.  
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Assim, a área pôde ser dividida, grosso modo, em duas partes: uma zona recentemente incendiada, 
outra densamente povoada pela flora. 

Na primeira, restos de madeira queimada juntamente com o crescimento espontâneo de plantas e 
arbustos dificultaram, apesar de tudo, os trabalhos e a visibilidade do terreno. Contudo o cresci-
mento espontâneo de plantas e arbustos desenvolveu-se de forma desigual, deixando zonas “aber-
tas” cujo grau de visibilidade foi suficiente para uma fiável apreciação (Figura 17 e Figura 18).  

Na segunda área, a floresta de pinheiro bravo, devido ao seu ótimo estado de preservação, dificul-
tou de forma total a visibilidade de eventuais restos materiais no terreno, devido ao espesso manto 
vegetal que se forma nos pinhais. Tais condições afetaram inevitavelmente a identificação de possí-
veis manchas de dispersão de materiais arqueológicos (Figura 19). 

 

Figura 17 – Visibilidade em zona recentemente incendiada. 
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Figura 18 – Visibilidade em zona recentemente incendiada: pormenor dos taludes com rochas quártzicas, elemento geo-
lógico predominante nas mamoas localizadas na proximidade. 

 

Figura 19 – Visibilidade em zona povoada por pinheiro bravo. 
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Grau de interesse científico e patrimonial 

A prospeção arqueológica contribuiu para o registo de quatro ocorrências atribuíveis à ação huma-
na na área prevista para a implementação do projeto, nomeadamente três hipotéticas mamoas e 
uma casa rural. O valor patrimonial das primeiras é elevado, caso se confirme que correspondem, 
efetivamente, a mamoas. No caso da casa rural o valor patrimonial é diminuto, devido ao seu estado 
de abandono e de se encontrar em fase avançada de ruína. Contudo não deixa de ser um testemu-
nho da atividade antrópica deste território. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

Não tendo sido efetuados trabalho de prospeção sistemática na área de incidência do projeto, con-
sideram-se indeterminados os impactos da execução do projeto, nomeadamente a consequência 
das ações de preparação da plantação e movimentação de solo e subsolo, sobre outros vestígios ar-
queológicos que possam existir na referida área.  

As ações de potencial impacto negativo direto sobre o património arqueológico são as seguintes: 
remoção de cobertura arbustiva com maquinaria pesada; gradagem; ripagem; circulação de maqui-
naria pesada (máquinas de rastos); alargamento ou abertura de caminhos e aceiros; corte, arrasto e 
carregamento de troncos e circulação de veículos.  

Uma vez que a zona de proteção aos vestígios arqueológicos será mantida durante todas as opera-
ções florestais não se preveem impactos negativos nos mesmos. 

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos, cumulativos, incertos, de longo prazo para 
ocorrência e duração permanente. A avaliação global do impacte é de pouco significativo. 

 

Medidas Minimizadoras e Mitigadoras 

Em relação aos dados arqueológicos mencionados considera-se que o projeto florestal deve ser 
condicionado nessa área, pela aplicação das normas técnicas da PSF para situações de ocorrência de 
património arqueológico: “estabelecer uma área de proteção em torno de bens ou locais com inte-
resse arqueológico ou sociocultural; salvo indicação oficial explicita em contrário, esta área deverá 
ter pelo menos 5m de raio” e “no caso de bens classificados ou em vias de classificação pela DGCP, 
mas ainda sem zona especial de proteção definida por lei, considerar uma zona geral de proteção de 
50m medidos a partir dos seus limites externos". 

Fase de Construção 

- Consignar uma área de proteção integral com dimensão mínima de 50 metros de raio para as 
ocorrências designadas como mamoas e de 30 metros de raio para a ocorrência designada como ca-
sa rural. Nesta área o único uso permitido que recomendamos é o corte de vegetação com equipa-
mento manual. 

- Fazer a monitorização do estado atual destas ocorrências na totalidade do projeto. 

- Proceder a sinalização permanente das áreas de proteção validada pelas entidades de tutela (Di-
recção Regional de Cultura do Centro e/ou Direcção-Geral do Património Cultural). 

Fase de Exploração 
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- Fazer o reconhecimento do estado atual destas ocorrências na totalidade do projeto. 

- Incluir as ocorrências em planta de condicionantes do projeto. 

Fase de Desativação 

- Fazer o reconhecimento do estado destas ocorrências na totalidade do projeto. 

 

Monitorização do Património Cultural Construído 

Apresentando a área de projeto vestígios de diversos elementos arqueológicos, é de extrema impor-
tância efetuar a sua monitorização. 

Programação temporal e metodologia 

A altura do ano para monitorização de ocorrências apenas se encontra dependente das condições 
climatéricas. Deste modo, deverá ser realizada em condições de bom tempo, sem chuva nem nevo-
eiros que dificultem a análise da amostragem. Deverão ser visitadas todas as ocorrências que forem 
detetadas nos trabalhos anteriores e deverão ser classificadas em relação ao seu estado de conser-
vação. Deverá ainda ser realizada uma caracterização da área envolvente de cada uma das ocorrên-
cias. 

Parâmetros a caracterizar 

A monitorização a ser realizada deverá incluir o preenchimento de uma ficha para cada uma das 
ocorrências, na qual venham descritos os seguintes aspetos: localização precisa, acessos, descrição 
topográfica do local, descrição das estruturas visíveis e seu estado de conservação, tentativa de in-
terpretação cronológico-cultural, referências bibliográficas ou outras. 

Locais a monitorizar 

Os locais a monitorizar serão todos aqueles onde foram detetados vestígios arqueológicos de inte-
resse. 

Meios necessários 

O Programa de Monitorização/Acompanhamento deverá ser realizado por um arqueólogo, que de-
verá percorrer a área de projeto, procurando avaliar o estado de conservação dos vestígios e identi-
ficar novas ocorrências. 

Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Após a realização dos trabalhos de reflorestação, deverão ser elaborados relatórios de monitoriza-
ção a apresentar à Autoridade de AIA, por intervalos mínimos de 5 anos. Estes justificam-se pela 
necessidade de manter a área mínima de proteção e alertar para a eventualidade de a flora se apro-
ximar demasiado dos vestígios arqueológicos de interesse, colocando em risco a sua integralidade.   
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3.7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A.29. Apresentar a implantação do projeto na cartografia existente dos Planos, nomeadamen-
te no que respeita à cartografia do PDM de S. Pedro do Sul. 

De acordo com o ordenamento do PDM de S. Pedro do Sul a área de projeto enquadra-se num Espa-
ço Florestal, classificado como Mata de Produção (Desenho 13 – PDM Ordenamento, do Anexo III), 
No que diz respeito às condicionantes a área de projeto encontra-se incluída na REN (Desenho 15 – 
Carta de REN, do Anexo III), mas encontra-se também condicionada como área submetida a regime 
florestal e como zona intermédia do perímetro de proteção termal (Desenho 14 – PDM Condicio-
nantes). 

Relativamente à Rede Natura 2000, a área de projeto encontra-se totalmente incluída no Sítio de 
Importância Comunitária PTCON0047 - Serras da Freita e Arada (Desenho 18 – Carta da Rede Natu-
ra 2000, do Anexo III). 

 

A.30. Deverá, igualmente, ser apresentada a análise da compatibilidade do projeto com os 
IGT aplicáveis, nomeadamente tendo em conta o PROT Centro, na fase mais atual, explicitando a 
forma como o projeto poderá ser aí considerado, bem como, no que respeita ao PDM de S. Pedro 
do Sul, a quantificação de áreas das diversas classes de espaços e condicionantes abrangidas pe-
lo projeto. 

O instrumento de gestão territorial PROT-Centro, ao contrário do que é mencionado no relatório 
técnico do EIA ainda não foi aprovado, existindo apenas uma proposta para o mesmo. Este Docu-
mento possui apenas mapas com pouca resolução e pouca expressão para uma pequena escala co-
mo a 1:25.000, não existindo ainda mapas com melhores características para serem disponibiliza-
dos, tal como esclarecido telefonicamente pela Engª. Ana Veneza (CCDR – Centro). A qual nos asse-
gurou que bastaria fazer um enquadramento do projeto na proposta de desenvolvimento Rural e 
Agro-florestal. 

Este projeto enquadra-se na Visão Estratégica do PROT Centro, no ponto 2.11 Implementar polí-
ticas de prevenção e mitigação, já que a implementação do projeto vai reduzir os riscos de erosão 
natural do solo onde vai ser implementado. No ponto 3.2.1.2 Desenvolvimento Rural e Ativida-
des Agro-florestais, do Modelo Territorial – Os Sistemas Estruturantes, Sistema produtivo, que se-
gundo a figura a baixo apresentada a área do projeto, encontra-se na zona A Área Agrícola e Flores-
tal Central (verde-claro) que está dirigida para a floresta de produção. 
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Figura 20 - Área Agrícola e Florestal da Visão Estratégica do PROT Centro. 

Faz-se mais uma vez a ressalva de que o PROT-Centro ainda não foi aprovado, como tal, estes pon-
tos podem vir a ser alterados. 

No âmbito do ordenamento florestal a área de projeto localiza-se no PROF Dão-Lafões, em particu-
lar na subregião homogénea Terras Altas e Paiva (Desenho 16 – PROF Subregião Homogénea, do 
Anexo III), contudo toda a área se encontra englobada no corredor ecológico Dão-Lafões (Desenho 
17 – Carta Corredor Ecológico, do Anexo III). 

 

A.31. No que diz respeito à REN – Reserva Ecológica Nacional deverão ser quantificadas as áreas 
por tipologia. 

Confrontando a área de projeto com as tipologias da REN, tal como apresentado no Desenho 15 do 
Anexo III, estas dividem-se em: Cabeceiras das Linhas de Água com 47,6ha; Áreas com Risco de 
Erosão com 189,6ha e Áreas de Máxima Infiltração com 3,8ha. 

Considerando estas três tipologias e o projeto de reflorestação preconizado em nada se poderá pre-
ver a incompatibilidade entre o projeto e os objetivos definidos na classificação da REN para a pre-
sente área. 
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A.32. Contemplar, na avaliação, a cartografia de perigosidade de incêndio de acordo com o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e prever as correspondentes medidas de de-
fesa de pessoas e bens. 

A cartografia de perigosidade e risco de incêndio de acordo com o PMDFCI de S. Pedro do Sul, apre-
senta-se nos Desenhos 19 e 20, respetivamente, do Anexo III. O Baldio de Carvalhais apresenta 
uma perigosidade que varia entre o Alto a Médio nas zonas com cotas superiores, nas zonas de co-
tas mais baixas temos uma perigosidade de incêndio Baixa a Muito Baixa. No que se refere ao Rico 
de incêndio verifica-se que este é na maioria da propriedade Alto a Médio. 

Segundo a informação da Engª Mónica Almeida do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal 
de São Pedro do Sul, o PMDFCI está presentemente em atualização e as regras de DFCI poderão ser 
alteradas. 

Relativamente às medidas de DFCI, estas estão identificadas no nº 2 do artigo 15º do Decreto-lei nº 
124/2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 17/2009 de 14 e janeiro e a nova re-
dação dada pelo PMDFCI ao Artigo 16º, para esta propriedade foi considerada a seguinte informa-
ção, garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa onde será realizada a gestão do 
combustível arbustivo nunca inferior a 50 m, esta regra será considerada para a Casa Florestal de 
Sá. 

Será realizada a beneficiação da Rede Viária e Divisional da propriedade destinando-se não só a fa-
cilitar a gestão e área florestal, mas também a travar a progressão do fogo e facilitar o combate de 
possíveis incêndios. 

Para responder a esta questão também deverá ser tido em conta a resposta dada à questão A.8. 

 

B 1 - Apresentar uma análise da compatibilidade e dos impactes do projeto com o PROF Dão-Lafões, 
nomeadamente com as funções e objetivos que o corredor ecológico deve cumprir, dado que 
grande parte da área do projeto vai ser intervencionada com objetivo de produção. 

No PROF do Dão Lafões podemos ler no ponto referente à Manutenção e Fomento de Corredores 
Ecológicos, que as áreas com potencial para corredor ecológico devem ser avaliadas individualmen-
te, devendo a sua gestão ser planeada em função dos valores naturais que se pretendem conectar. 
Existem medidas de carácter geral, de intervenção ativa, que foram consideradas e que visam man-
ter a conetividade, que se verificam para o Baldio de Carvalhais tais como: 

• Manter a diversidade e a qualidade de habitats dentro de cada corredor; 

• Manter/criar um mosaico de compartimentos de diferentes idades, espécies, oferecendo melhores 
condições de habitat para a fauna e flora; 

• Proteger e manter as galerias ripícolas pouco intervencionadas; 

• Implementar medidas de recuperação dos núcleos de vegetação natural pertencentes ao corredor 
que tenham sido destruídos pelo fogo; 
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• Tomar as medidas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios que possa afetar esses nú-
cleos, nomeadamente manutenção da Rede Viária e Divisional e redução dos combustíveis arbusti-
vos nas áreas de floresta de produção da propriedade. 

Nas restrições consideradas, foi garantido a compartimentação das áreas a plantar com as faixas de 
proteção às linhas de água. Serão igualmente mantidas bem conservadas as estruturas naturais de 
conexão, com particular ênfase para as linhas de água e respetiva vegetação ripícola, manchas de 
mato e estrato herbáceo espontâneo. Em vales e linhas de água, a presença de solos mais frescos e 
mais férteis é favorável à utilização de espécies de folhosas ripícolas em compasso denso.  

O enquadramento da área de projeto no corredor ecológico encontra-se no Desenho 17 – Carta Cor-
redor Ecológico, do Anexo III. 

 

3.8. RESÍDUOS 

A.33. Apresentar a identificação dos resíduos existentes e/ou expectáveis segundo a LER – Lista 
Europeia de Resíduos, publicada na Portaria n.º 209/2004, respetiva quantificação e destino fi-
nal. 

Na tabela abaixo encontram-se identificados os resíduos expectáveis, respetiva quantificação 
(quando possível) e destino final. 

Tabela VII - Resíduos expectáveis, quantificação e destino final 

     PROCEDIMENTO 

CLASSIFIC
AÇÃO 

FASE DO 
PROJETO 

RESÍDUO QUANTIFICAÇÃO LER 
RECOLHA/ 

SEPARAÇÃO 
DESTINO 

FINAL 
TRANSPOR

TE 

Resíduos 
Perigosos 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte 

Óleos usa-
dos 

Variável (L) 

130204 
ou 

130205 
ou 

130206 
ou 

130207 
ou 

130208 

� Recolher 
para embala-
gem estanque 
que permita ser 
fechada com 
segurança, 
preferencial-
mente com 
tampa roscada 

� Evitar der-
rames com uso 
de funil e colo-
car no local de 
mudança, apa-
radeiras ou 
lonas 

� Armaze-
nar corre-
tamente e 
entregar a 
entidades 
autorizadas 

� Entregar 
as embala-
gens vazias 
ao fornece-
dor 

Acompan-
hados com 
GAR 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte 

Luvas, 
trapos, 
embala-
gens, etc. 
com produ-
tos perigo-
sos  

5-10 (Kg) 150202 

� Colocar 
separadamen-
te em sacos/ 
embalagens 

Plantação 

Manuten-
ção 

Resíduos 
de derrame 

Variável (Kg) 170503 
� Recolher 
separadamente 
para sacos 
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     PROCEDIMENTO 

CLASSIFIC
AÇÃO 

FASE DO 
PROJETO 

RESÍDUO QUANTIFICAÇÃO LER 
RECOLHA/ 

SEPARAÇÃO 
DESTINO 

FINAL 
TRANSPOR

TE 

Corte 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte 

Baterias e 
acumula-
dores usa-
dos 

Variável (Unidade) 

160601 
ou 

160602 
ou 

160605 

� Após substi-
tuição, recolher 
e armazenar 
separadamente 

� Entregar 
aos grossis-
tas ou 
retalhistas 
no momen-
to de subs-
tituição 

Resíduos 
Não 
Perigosos 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte 
Resíduos 
comuns 
(lixo do-
méstico) 

30-50 (Kg) 

200101 
ou 

200102 
ou 

200139 
ou 

200140 
ou 

200301 

� Recolher 
separadamente 
para sacos ou 
contentores no 
local1 

� Colocar 
no conten-
tor do lixo 
e/ou eco-
ponto1 

Próprio 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte Pneus 
usados 

Variável (Unidade) 160103 
� Recolher 
separadamente  

� Entregar 
aos distri-
buidores no 
momento 
de compra 
de novos 
ou num dos 
centros de 
recolha  

Plantação 
Manuten-
ção 

Embala-
gens de 
adubos 

4800 (Kg) 020109 
� Recolher 
separadamente 

� Entregar 
ao Técnico 
Florestal 

Plantação 

Cuvetes, 
tabuleiros 

2055 (Unidade) 020104 
� Recolher 
separadamente 

� Inteiros 
– entregar 
ao Técnico 
Florestal 

� Danifi-
cados - 
colocar no 
contentor 
do lixo 
e/ou eco-
ponto1 

Plantação 

Manuten-
ção 

Corte 

Sucatas 
metálicas e 
plásticas 

Variável (Kg) 

160117 
ou 

160118 
ou 

160119 

� Recolher 
separadamente 

� Entregar 
a entidades 
autorizadas 

Acompa-
nhados 
com GAR 
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3.9. VALORES NATURAIS 

B.5.  Apresentar uma análise da relação espacial do projeto com a distribuição dos valores naturais 
em presença das espécies da fauna e flora e dos habitats, que existe registada em cartografia 
oficial da Rede Natura 2000, e que constam nos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 156-A/2003, de 8 de novembro. 

Foi realizada uma carta de habitats da Diretiva Habitats 92/43/CEE tendo por base os trabalhos de 
campo realizados e a fotointerpretação do ortofotomapa. De seguida comparou-se esta carta de ha-
bitats com a shape de habitats cedida pelo ICNF (Figura 21) e concluiu-se o seguinte:  

• Na shape cedida pelo ICNF para a área de projeto não estão identificados quaisquer habitats 
da Rede Natura 2000 para a área de projeto. 

A carta de habitats que resulta do trabalho de campo efetuado no âmbito deste projeto identifica a 
ocorrência de habitats da RN2000 apenas na linha de água permanente que está presente na área 
de projeto (Habitat 91E0pt2 – Bidoais ripícolas), sendo que se prevê a sua proteção e conservação.  

 

 
 

Figura 21 – Carta de Habitats da Rede Natura 2000 realizada pela AmBioDiv.  

No que diz respeito às espécies de flora e fauna que constam nos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2003, de 8 de novembro, a cartografia oficial disponível não fornece qual-
quer tipo de informação para a área do projeto. Desta forma toda a informação considerada teve 
por base os dados recolhidos durante os trabalhos de campo e a informação disponível na biblio-
grafia técnica, nomeadamente a listada abaixo. 
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B.6. Deverá ser esclarecido se na área do projeto ocorrem ou não formações vegetais suscetíveis de 
poderem ser classificadas como habitats naturais ou semi-naturais constantes do anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º49/2005. 

Na área do projeto ocorrem formações vegetais suscetíveis de serem classificadas como habitats 
naturais do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, nomeadamente o habitat 91E0pt2-Bidoais ripí-
colas, presente na ribeira permanente que atravessa a área de projeto.  

O habitat91E0pt2-Bidoais ripícolas trata-se de um subtipo de habitat do 91E0-Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Sobretudo nos va-
les mais encaixados surgem linhas de água bem desenvolvidas e constituídas por vegetação arbórea 
ripícola de bidoais (Betula celtiberica), salgueiros (Salix atrocinerea), carvalho-alvarinho (Quercus 
robur) e castanheiro (Castanea sativa). Em casos de linhas de água mais abertas, o salgueiro torna-
se dominante em conjunto com o carvalho-alvarinho e o castanheiro. Nestes casos, o subcoberto é 
dominado pelo feto-real (Osmunda regalis) e pela potentilha (Potentilla erecta). Estes habitats en-
contram-se cartografados e identificados na Figura 19. 

 

B.7. Da leitura do EIA, conclui-se que foram realizados trabalhos de campo que permitiram identifi-
car a flora e realizar uma carta de habitats, assim como se realizaram pontos de observação, es-
cuta e busca ativa de indivíduos da fauna que foram assinalados, e realizados transeptos nas 
imediações dos pontos assinalados e/ou entre pontos consecutivos. Indicar as fontes de infor-
mação, as localizações (cartografia) e os períodos de amostragem dos trabalhos de campo que 
suportam a descrição da “caracterização da situação de referência” do EIA. 

Foi realizada a avaliação de manchas de vegetação na área de projeto segundo a metodologia de Ri-
vas-Martínez et al (2001, 2002 a e 2002 b). 

As manchas de vegetação e as suas comunidades vegetais foram amostradas nos matos de giestais, 
na linha de água, nos afloramentos rochosos, nos cabeços com vegetação rasteira e nos povoamen-
tos de pinheiro-bravo, habitats que se encontram devidamente cartografados no presente estudo. 
Estas amostragens obedeceram à metodologia fitossociológica de amostragem de comunidades ve-
getais onde foram realizados inventários com áreas mínimas de 100-200 m2 para as linhas de água, 
de 1-2 m2 para as comunidades de afloramentos rochosos e de 10-50 m2 para os cabeços com vege-
tação rasteira e os matos de giestais. Os levantamentos de campo para caracterização da situação 
de referência foram realizados em dezembro de 2013. De seguida apresenta-se a cartografia de es-
pécies RELAPE identificadas na situação de referência (Figura 22).  

Para a fauna foram efetuados 3 percursos (Desenho 21 – Carta de Transeptos, do Anexo I) onde de 
500 em 500 metros se faz uma paragem para um ponto de escuta e observação onde se permanece 
por um período de 10 minutos.  

Os levantamentos de campo para caracterização da situação de referência foram realizados em de-
zembro de 2013. 
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Figura 22 – Carta de Distribuição da flora RELAPE.  

 

As fontes de informação para a caracterização da situação de referência encontram-se na lista bibli-
ográfica entregue no relatório de EIA mas em seguida seguem as principais e algumas acessórias 
em que foi baseada a amostragem: 

• Rivas-Martínez, S.; Fernandéz-González, F.; Loidi, J. Lousã M. & Penas, A. (2001). Syntaxo-
nomical checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal to association level. 
Itinera Geobotánica 14. 

• Rivas-Martínez, S.; Diaz, T.E.; Fernandéz-González, F.; Izco, J.; Loidi, J.; Lousã M. & Penas, A. 
(2002a). Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical 
checklist of 2001. Itinera Geobotánica 15 (1). 

• Rivas-Martínez, S.; Diaz, T.E.; Fernandéz-González, F.; Izco, J.; Loidi, J.; Lousã M. & Penas, A. 
(2002b). Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical 
checklist of 2001. Itinera Geobotánica 15 (2). 

• Saskatchewan Ministry of Environment (2014). Amphibian visual survey protocol, Fish and 
Wildlife Branch Technical Report No. 2014-2.0. 3211 Albert Street, Regina, Saskatchewan. 
9pp. 

• Grupo de Trabalho sobre aves Nocturnas (2010/2011). Programa de Monitorização de Aves 
Nocturnas em Portugal – Metodologia.  
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• Daniel E. Crane (2008). The Influence of Conifer Plantations on Avian, Terrestrial Amphibi-
an and Earthworm Diversity in Upstate New York. ProQuest. 170 pp. 

 

B.8.  Apresentar uma análise dos resultados encontrados confrontando-os não só com a informação 
constante na cartografia e informação oficial relacionada com o Plano Setorial da Rede Natura 
2000 (com particular atenção ao Sitio Serras da Freita e Areda – Código PTCON0047), mas tam-
bém com outras fontes de informação de referência, a saber: 

• Equipa Atlas (2008) Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves, Parque Natural da Madeira, Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & 
Alvim, Lisboa. 

• Loureiro A, Ferrand de Almeira N, Carretero M A & Paulo O S (eds.) (2008) Atlas dos 
Anfíbios e Repteis de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversi-
dade, Lisboa. 257 pp. 

• Pimenta V, Barroso I, Álvares F, Correia J, Costa G F, Moreira L, Nascimento J, Petrucci-
Fonseca F, Roque S, Santos E (2005) Situação populacional do lobo em Portugal, resul-
tados do Censo Nacional 2002/2003. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade, Lisboa. 

• Rainho A, Rodrigues L, Bicho S, Franco C, Palmeirim J M (1998) Morcegos das áreas 
Protegidas Portuguesas. Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, 26. Instituto 
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa. 

 

A Tabela XX do anexo III do relatório de EIA foi agora confrontada com as seguintes fontes: 

• Equipa Atlas (2008) Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Con-
servação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 
Parque Natural da Madeira, Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim, Lis-
boa. 

• Loureiro A., Ferrand de Almeira N, Carretero M A & Paulo O S (eds.) (2008) Atlas dos Anfí-
bios e Repteis de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lis-
boa. 257 pp. 

• Pimenta V,, Barroso I, Álvares F, Correia J, Costa G F, Moreira L, Nascimento J, Petrucci-
Fonseca F, Roque S, Santos E (2005) Situação populacional do lobo em Portugal, resultados 
do Censo Nacional 2002/2003. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
Lisboa. 

• Rainho A, Rodrigues L, Bicho S, Franco C, Palmeirim J M (1998) Morcegos das áreas Prote-
gidas Portuguesas. Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, 26. Instituto da Conser-
vação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa. 

• ICNF (2014) Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de 
Importância Nacional de Morcegos (1988-2012). Instituto da Conservação da Natureza e 
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das Florestas. Relatório não publicado. 
 

O Atlas das Aves Nidificantes em Portugal contempla 62 espécies já referidas no relatório do EIA. 
Para além dessas, dá para o local, Tordoveia (Turdus viscivorus) e Papa-figos (Oriolus oriolus).  

Em relação ao Atlas dos Anfíbios e Répteis, 16 espécies já tinham sido consideradas para a área do 
projeto, quando analisadas as ocorrências para o Sítio Serras da Freita e Arada. A consulta desta 
fonte permitiu adicionar ainda 6 ocorrências prováveis para a área: Rã-do-focinho-pontiagudo (Dis-
coglossus galganoi), Sapo-corredor (Bufo calamita), Rela-comum (Hyla arborea), Cágado-comum 
(Mauremys leprosa), Cobra-cega (Blanus cinereus) e Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). 

Apesar da ficha de caracterização do Sítio Serras da Freita e Arada existir a indicação da presença 
do lobo para o local, através do censo de 2002/2003 é possível acrescentar que essa será sem alca-
teias prováveis ou confirmadas na área. Por outro lado, dados do CIBIO comprovam a presença de 
lobo no Sítio Serras da Freita e Arada.  

Nos trabalhos feitos para a ocorrência de morcegos foram verificados dois. O primeiro de 1998, 
apresenta como área mais próxima do projeto o Parque Natural do Alvão a cerca de 70 km em linha 
reta. Foi feita a verificação de espécies dadas para o Parque e dessas, 4 já tinham sido enumeradas 
no relatório de EIA para além de outras 10 que têm ocorrência no Parque e não foram considera-
das. Essas espécies foram: Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), Morcedo-de-bigodes (Myotis 
mystacinus), Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), Morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhli), Morcego 
de Savi (Hypsugo savii), Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri Morcego-hortelão (Eptesicus 
serotinus), Morcego-negro (Barbastella barbastellus), Morcego-de-peluche (Miniopterus schreiber-
sii) e Morcego-rabudo (Tadarida teniotis). 

Tendo em conta que os morcegos podem ter áreas vitais de 20.000 km2 e percorrer distâncias até 
306 km (Rodrigues, 2008), foi também analisada a área do Parque Natural da Serra da Estrela. Este 
Parque tem 19 espécies inventariadas (no momento da publicação do artigo, a área protegida com 
mais espécies identificadas) sendo que há 14 que não foram incluídas no relatório de EIA. Essas es-
pécies são: Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), Morcego-rato-pequeno 
(Myotis blythii), Morcego-lanudo (Myotis emarginatus), Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), 
Morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhli), Morcego de Savi (Hypsugo savii), Morcego-arborícola-pequeno 
(Nyctalus leisleri), Morcego-arborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus), Morcego-hortelão (Eptesicus 
serotinus), Morcego-negro (Barbastella barbastellus), Morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus austria-
cus), Morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) 
e Morcego-rabudo (Tadarida teniotis). São ainda referidas 5 espécies que já estavam incluídas no 
relatório do EIA.  

A outra fonte para inventariação de morcegos contempla a monitorização de abrigos de importân-
cia nacional entre os anos de 1988 e 2012. Foram analisados os abrigos mais próximos (Arouca I e 
Arouca II, a cerca de 19 km). Considerando os dois em conjunto, a única espécie referida no relató-
rio de EIA que não foi dada para estes locais neste estudo foi Myotis nattereri mas que pode estar 
incluída na categoria “Myotis sp.”. Por outro lado, são identificadas mais 4 espécies para além das 
que tinham sido mencionadas no relatório de EIA: Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhi-
nolophus euryale), Morcego-lanudo (Myotis emarginatus), Morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus 
austriacus) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii). 
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Por fim, dados para censos de mamíferos só foram encontrados dados do plano setorial da Rede 
Natura 2000.  

Contudo, apesar destas adições à lista de espécies de potencial ocorrência na área de projeto, con-
sideramos que as medidas de execução do projeto, de minimização/mitigação e monitorização 
apresentadas no relatório de EIA são adequadas para a salvaguarda das mesmas. 

 

3.10. RESUMO NÃO TÉCNICO 

1. Referir, de forma sucinta, os antecedentes do projeto e do EIA; 

2. Referir o enquadramento do projeto no âmbito do atual RJAIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de Outubro; 

3. Apresentar peça desenhada com o enquadramento regional do projeto, a escala adequada (1:25 
000); 

4. Incluir peça desenhada com as principais características dos elementos do projeto a escala ade-
quada (p.e. peça desenhada com a área de projeto e a carta de parcelas, incluídas nos Anexos ao 
Relatório Síntese); 

5. Incluir um quadro síntese das medidas previstas para reduzir/compensar os impactes negati-
vos e potenciar os impactes positivos do projeto; 

6. Acrescentar a monitorização dos Recursos Hídricos, no capítulo 6. Plano de Monitorização; 

7. O novo RNT deverá ser apresentado em suporte de papel e suporte informático, com data atua-
lizada, de acordo com o disposto no Despacho n.º 11874/2001 (Diário da República – II Série, 
nº 130, de 5 de Junho). Deverá respeitar e integrar todas as reformulações também tidas como 
necessárias para o Relatório Final; 

8. O RNT deverá ser reformulado de forma a respeitar e integrar todas as reformulações tidas co-
mo necessárias para o Relatório Final; 

9. Deverá ser apresentado novo RNT em suporte de papel e suporte informático, com data atuali-
zada, de acordo com o disposto no Despacho n.º 11874/2001 (Diário da República – II Série, nº 
130, de 5 de Junho). 

No Anexo IV apresenta-se o Resumo Não Técnico (RNT) reformulado e peças desenhadas específi-
cas para acompanhar o mesmo. 

 

 

 

 

Filipa de Jesus Gouveia, Diretora Técnica do Estudo de Impacte Ambiental, Licenciada em Biologia e 
pós-graduada em Gestão e Políticas Ambientais e em Direito do Ambiente, Ordenamento do Terri-
tório, Urbanismo e Turismo. 
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ANEXO I – CARTOGRAFIA 

Desenho 1 – Carta de localização do projeto sobre extrato da carta militar à escala 1:25.000 

Desenho 2 – Carta de localização do projeto face aos limites administrativos 

Desenho 3 – Carta de acessos 

Desenho 4 – Carta da envolvente do projeto 

Desenho 5 – Carta de Infraestruturas a construir. 

Desenho 6 – Carta de Compartimentação. 

Desenho 7 – Carta geológica à escala 1:50.000 

Desenho 8 – Carta geológica à escala 1:25.000 

Desenho 9 – Carta de localização do projeto face ao Limite da Estância Termal 

Desenho 10 – Carta Litológica 

Desenho 11 – Carta dos Recursos Hídricos 

Desenho 12 – Carta de Declives 

Desenho 21 – Carta de Transetos de amostragem de fauna 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO II – RELATÓRIO DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Desenho 13 – Carta de enquadramento do projeto no Ordenamento do PDM de S. Pedro do Sul 

Desenho 14 – Carta de enquadramento do projeto nas Condicionantes do PDM de S. Pedro do Sul 

Desenho 15 – Carta de enquadramento do projeto na REN de S. Pedro do Sul 

Desenho 16 – Carta de enquadramento do projeto no PROF de Dão-Lafões 

Desenho 17 – Carta de enquadramento do projeto no corredor ecológico do PROF de Dão-Lafões 

Desenho 18 – Carta de enquadramento do projeto na Rede Natura 2000 

Desenho 19 – Carta de enquadramento do projeto no mapa de perigosidade de incêndio do PMDFCI 
de S. Pedro do Sul 

Desenho 20 – Carta de enquadramento do projeto no mapa de risco de incêndio do PMDFCI de S. 
Pedro do Sul 

Desenho 22 – Infraestruturas DFCI (histórico Incêndios) 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – RESUMO NÃO TÉCNICO REFORMULADO 

 

 

 


