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1.1.

IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

Na sequência da implementação da revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte de Sor (PDMPS), de 8 de
Novembro de 2004, foram demarcados espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, que
requerem um maior detalhe ao nível de planeamento e uma abordagem integrada e de conjunto, designados
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG). Estas unidades determinaram a conceção de novos
perímetros industriais. No caso em concreto, foi prevista a UOPG U11 – Área Industrial de Galveias. Estas novas
áreas industriais propostas destinam-se preferencialmente a estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços,
criando condições para a fixação de indústrias cujas caraterísticas não sejam compatíveis com o espaço urbano.
A Operação de Loteamento OP 2, situada na designada Zona Industrial da Assumada, em Galveias, recai sobre
uma área de 19,01 ha, integrada na área abrangida pela UOPG U11, destinada ao uso industrial, que é constituída
por 43,88 ha (a referida Zona Industrial da Assumada, em Galveias). Esta parcela de terreno é propriedade da Junta
de Freguesia de Galveias e integra o prédio rústico designado de Vale de Penedo, que possui uma área total
aproximada de 989 ha.
No âmbito da presente operação, pretende-se que esta área fique afeta ao uso industrial/comércio e serviços.
A proposta de Loteamento integra uma total de 11 lotes, com um total de área de 160.420 m2, destinados à
implantação de edifícios de Indústria, Armazéns e Serviços. Prevê, de igual forma a criação de uma área de
cedência para espaços verdes de 3075 m2.
A UOPG U11 – Galveias está prevista numa das sedes de freguesia do concelho (Galveias), cujo território é de
aproximadamente 7.975 ha, com uma população efetiva de 1.429 habitantes. Esta freguesia beneficia da
proximidade territorial da freguesia de Ponte de Sor, sede de concelho, que conta atualmente com uma população
de 8.805 habitantes. Desta forma, a área industrial tem uma importância acrescida, quer pela população que poderá
afetar, quer pela proximidade de eixos viários principais já existentes. Por outro lado, pelo facto de se localizar no
limite do concelho, poderá igualmente desempenhar o papel de potenciador económico para os concelhos
limítrofes, nomeadamente Avis e Alter do Chão.
Este loteamento poderá ter também o grande objetivo de encaminhar para este novo espaço indústrias que se
encontram ainda a laborar dentro dos núcleos urbanos em outras freguesias do concelho.
O desenho urbano proposto pretende garantir os objetivos enunciados no âmbito do Plano Diretor Municipal,
garantindo uma faixa de 50 m envolvente, de espaços verdes.
A área de intervenção é caraterizada por zonas de declives muito suaves, praticamente plana em alguns locais, e é
servida pela EM 536 em todo o seu extremo Sul. Esta estrada faz a ligação entre a freguesia de Galveias e a
freguesia de Avis, também esta última sede de concelho. Desta forma, a UOPG U11 está estrategicamente
implantada nesta área, fazendo parte das 5 áreas industriais do concelho.
O presente Estudo de Impacte ambiental tem então por base o Projeto de loteamento que integra um total de
11 lotes, com uma área total de 160.420 m2, destinados à implantação de edifícios de Indústria, Armazéns e
Serviços, com polígonos de implantação definidos nos termos constantes na planta de síntese.
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1.2.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

A entidade proponente é a:
Junta de Freguesia de Galveias
NIF: 506 884 880
Largo de São Pedro, 7400-022 Galveias
Tel: 242 983 174 Fax: 242 983 357
Email: geral@jfgalveias.pt

1.3.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA

Ao abrigo dos n.º 1 e 2 do Artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo DecretoLei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, a entidade licenciadora é Junta de Freguesia de Galveias.
Seguidamente, transcreve-se o conteúdo dos n.º e artigos supra mencionados:
“Republicação do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 136/2014, de 9 de Setembro:
“Artigo 7.º - Operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública
1 – Estão igualmente isentas de controlo prévio:
a) As operações urbanísticas promovidas pelas autarquias locais e suas associações em área
abrangida por plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território;
….
2 – A execução das operações urbanísticas previstas no número anterior, com exceção das
promovidas pelos municípios, fica sujeita a parecer prévio não vinculativo da câmara municipal,
que deve ser emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo pedido”
Conforme referido anteriormente, nestes termos e tratando-se a Junta de Freguesia de Galveias de uma autarquia
local, esta bastar-se-á a si própria como entidade licenciadora (à semelhança do que acontece com os Municípios,
terá no entanto que cumprir o disposto na alínea 2 do referido artigo 7.º). Em última análise a Junta de Freguesia
de Galveias será a própria entidade licenciadora do loteamento. A sua morada e contactos já se encontram no
subcapítulo anterior.
Acresce que o Município não será entidade licenciadora, apenas emite parecer prévio, o qual foi positivo, nos
termos da deliberação de 4/03/2015, conforme atesta cópia do ofico que se anexa (Anexo 1).

1.4.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O Loteamento Industrial que ora se pretende avaliar foi definido pelo Artigo 81.º do PDM (Ratificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2004, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 262, de 8 de
novembro de 2004, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Aviso n.º 20847/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de outubro de 2010 e pelo Aviso n.º 13231/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012).
A alínea 2 do referido Artigo 81.º do PDM institui as seguintes UOPG, que se encontram delimitadas na planta de
ordenamento, à escala de 1:25000 e nas plantas dos respetivos aglomerados à escala de 1:5000:
(...)
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l) U11 – Zona Industrial de Galveias.
Na sua Alínea 3 (Artigo 81.º do PDM), refere que “a Câmara Municipal elaborará planos de pormenor para as
UOPG referidas nas alíneas b) a l) do número anterior deste artigo”, ou seja, a Zona Industrial de Galveias está
isenta de elaboração e aprovação de plano de pormenor, podendo seguir diretamente para o licenciamento do
Loteamento.
Em termos de localização, o projeto situa-se em local incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000,
classificada ao abrigo da Diretiva Habitats, mais concretamente no:
•

Sítio Cabeção – PTCON0029, área classificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/1997,
de 28 de agosto, nos termos de Decreto-Lei n.º 140/1999, de 24 de abril.

O Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 140/1999, de 24 de abril,
que “visa contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats
naturais, tendo em conta as exigências ecológicas, económicas, sociais, culturais e científicas, bem como as
particularidades regionais e locais”, refere no n.º 1 do artigo 10.º, que “Os projetos não diretamente relacionados
com a gestão de um sítio da Lista Nacional de Sítios, e não necessários para essa gestão, mas suscetíveis de afetar
essa zona de forma significativa, individualmente ou em conjugação com outras ações, planos ou projetos, devem
ser objeto de Avaliação de Incidências Ambientais no que se refere aos objetivos de conservação da referida zona.”.
No entanto, tendo este Loteamento Industrial uma área superior a 20 ha, considerando o Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, que aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de
projetos suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, verifica-se que este Loteamento se enquadra
na alínea a) Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas logísticas, do número 10 – Projetos de
infraestruturas do Anexo II, com localização em Zona sensível (limiar: loteamentos industriais com áreas ≥ 20 ha),
estando assim abrangido pelo regime jurídico de AIA.
De acordo com o n.º 3, do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, “sempre que um projeto se encontre
simultaneamente abrangido pelo regime jurídico de AIA e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de maio, a
Avaliação de Incidências Ambientais prevista no artigo 10.º é assegurada pelo procedimento de AIA”.
Assim, aplica-se o mencionado na alínea ii) b) do n.º 3, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro que define que “estão sujeitos a AIA os projetos do Anexo II que se localizem em área sensível e sejam
considerados, por decisão da autoridade de AIA, como suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente
em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III”.
Deste modo, este projeto necessita de um Estudo de Impacte ambiental (EIA).
Como condicionantes legais na área foram identificadas a conservação de habitats naturais e da flora e fauna
selvagens, nomeadamente a inclusão da área no Sítio Cabeção – PTCON0029, a proteção aos montados de Sobro
e Azinho de acordo com Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, proteção das infraestruturas básicas, neste caso
elétricas e proteção a vias de transporte.
Atendendo à necessidade urgente de implementar o projeto, a entidade proponente decidiu suprimir a consulta à
autoridade de AIA e submeter, já, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o projeto, no âmbito do
n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.

1.5.

ANTECEDENTES DO EIA

Não existem antecedentes a referir.
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1.6.

ELABORAÇÃO DO EIA

O presente EIA foi elaborado, em termos de trabalho de campo, entre os meses de março e abril de 2015, pela
GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda., empresa de consultoria ambiental, com sede em
Évora, na Zona Industrial, talhão 33, com o telefone n.º 266701502 e o fax n.º 266771745, com a colaboração de
especialistas da Universidade de Évora.
Foram colocados à disposição da equipa, por parte do promotor, alguns documentos relativos ao processo,
nomeadamente a “Operação de Loteamento na UOPG U11 – Memória Descritiva, Zona Industrial de Galveias –
Assumada” e outros documentos digitais concernentes ao projeto.
Em todo o presente documento, a referência ao termo “Projeto” diz sempre respeito ao emprendimento em causa,
excepto quando explicitamente indicada uma situação diferente.
A equipa multidisciplinar executora do presente trabalho foi coordenada pelo Prof. Dr. António Chambel
(Universidade de Évora). Dois estudos independentes foram efetuados por duas empresas distintas e os respetivos
relatórios incorporados no presente documento, cujos reponsáveis foram:
- EnviExpertise – Consultoria Ambiental, Lda, responsáveis por:
•

Clima, Ar e Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Fatores Socioeconómicos, Resíduos – Eng. José Pedro
Domingues

•

Fauna – Eng. Silvia Ribeiro

- Archeo’Estudos, Investigação Arqueológica, Lda., responsáveis por:
•

Património Cultural e Arqueológico – Dra. Paula Abranches e Dra. Heloísa Valente dos Santos

•

Flora e Vegetação, Planeamento e Ordenamento do Território, Solo e Uso do Solo – Engª Rute Caraça

Para os restantes descritores, os responsáveis foram:
•

Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos – Prof. Dr.
António Chambel (Universidade de Évora) e Doutor Jorge Duque (GGT, Lda).

•

Paisagem e componente gráfica – Dr. Hugo Santos.
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1.7.

METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

Para que o EIA possa identificar, caraterizar e avaliar o conjunto de ocorrências susceptíveis de provocarem
desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas medidas capazes de minorar ou
majorar os citados desequilíbrios, utilizou-se a seguinte metodologia:
•

Descrever, de uma forma global, as principais caraterísticas do Projeto.

•

Identificar e caraterizar o atual estado do ambiente na área a abranger pelo Projeto e zonas limítofres.

•

Prever a evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento e sua envolvente, com a existência do
Projeto, identificando e avaliando os impactes ambientais expetáveis.

•
•

Apresentar medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes ambientais expetáveis.
Propor ações de acompanhamento e de verificação da qualidade ambiental da área a abranger pelo Projeto
e zonas limítrofes.

•

Identificar lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA.

•

Concluir, de forma objetiva e sintética, a informação anteriormente apresentada.
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1.8.

ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

A realização deste EIA implicou que fossem definidas diferentes metodologias de abordagem para cada descritor
ambiental estudado, face à especificidade quer do Projeto, quer da área em estudo onde se pretende implementar.
Deste modo, a equipa que elaborou o presente EIA produziu uma série de estudos setoriais e visitas ao local de
implementação, necessários à elaboração de uma correta estrutura do EIA, tendo por base o Decreto-Lei
nº 49/2005, de 24 de fevereiro.
Assim, o presente EIA referente ao Projeto de execução da “Zona Industrial de Galveias” é composto por dois
volumes:
•

O Relatório do Estudo de Impacte ambiental, o presente documento.

•

O Resumo Não Técnico.

Em relação ao primeiro, o documento aqui presente, este encontra-se dividido nos seguintes capítulos:
•

Capítulo 1, que corresponde à introdução, identificando-se, entre outros, o Projeto, as entidades
intervenientes para o licenciamento, a equipa que elaborou o EIA, a metodologia e estrutura do presente
EIA.

•

Capítulo 2, onde é apresentado o Projeto.

•

Capítulo 3, onde é identificada a situação de referência e caraterizado o estado do ambiente na zona de
implementação do Projeto.

•

Capítulo 4, onde são identificados e avaliados os impactes do Projeto no ambiente.

•

Capítulo 5, onde são descritas as medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes
ambientais expetáveis.

•

Capítulo 6, onde é apresentado o programa de acompanhamento e verificação da qualidade ambiental,
durante e após a execução do Projeto.

•

Capítulo 7, onde são apresentadas as lacunas detetadas na elaboração do EIA.

•

Capítulo 8, onde são apresentadas as conclusões que se podem retirar do presente EIA e onde se apresenta
a matriz síntese de impactes ambientais nas fases de construção, exploração e desativação.

•

Capítulo 9, onde é referida a bibliografia e legislação consultadas.

•

Capítulo 10, que corresponde aos anexos e peças desenhadas.
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2.
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LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO

2.1.1.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O Loteamento Industrial está integrado na área abrangida pela UOPG U11, destinada ao uso industrial, que é
constituída por 43,88 ha, designada por Zona Industrial de Galveias, Freguesia de Galveias, Concelho de Ponte de
Sor.
Desta forma, e estando já esta área enquadrada no plano de hierarquia superior como área de uso industrial,
pretende-se que a presente área, com cerca de 19,01 ha, fique afeta ao uso industrial/comércio e serviços.
Nos Anexo 2 e Anexo 3 apresenta-se a localização geográfica (nacional, regional e local) do loteamento e a planta
do empreendimento na atual versão de estudo prévio.

2.1.2.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente Projeto tem como objetivo principal a promoção e fixação de indústrias na Freguesia de Galveias,
pretendendo dinamizar a economia local.
A implementação deste Projeto permitirá no imediato a instalação de uma indústria que se propõe criar 40 postos
de trabalho num futuro próximo.
Assim, além da manutenção da oportunidade referenciada, considera-se esta uma intervenção crucial, de forma a
captar novos investimentos que contribuam para o desenvolvimento da região, tanto no aspeto económico, como
no aspeto social. A criação de novos postos de trabalho considera-se crucial, permitindo a melhoria de condições
de vida, a fixação de jovens e a dinamização do potencial da região. A não materialização deste projeto, para o
qual não existem alternativas válidas quanto à sua localização, implicará o sacrifício imediato dos referidos
40 postos de trabalho.
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2.2.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.2.1.

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO

A elaboração da Operação de Loteamento deverá pressupor quatro objetivos programáticos, que são os seguintes:
1.

Definir um desenho urbano que promova um enquadramento claro e direto com a paisagem natural
envolvente, tendo por matriz o Plano de Pormenor iniciado mas não aprovado.

2.

Adoptar a ligação viária entre a nova área industrial e a EM 536.

3.

Definição de uma estrutura de organização espacial que permita a criação e divisão dos lotes.

4.

Forma de ocupação e de concepção da forma/espaço compatível com a execução das infra-estruturas, nos
termos previstos no plano de pormenor (não aprovado).

Os parâmetros urbanísticos permitidos pelo PDM são:
•

Área de Intervenção OP 2 – 190.126 m2 (19,01 ha)

•

Zona Industrial de Galveias UOPG U11 – 438.859 m2 (43,88 ha)

•

Usos dominantes – Indústria, Armazéns e Serviços

•

Índice máximo de Implantação (lotes) – 0,30

•

Índice máximo de Construção (lotes) – 0,50

•

Altura Máxima acima da cota de Soleira – 10m

•

Superfície máxima de pavimentos (Implantação) – 48.126 m2

•

Área Bruta de Construção máxima – 80.210 m2

Para além destes parâmetros, foram designados na proposta de Loteamento os seguintes:
•

Área Mínima Verde no Logradouro – 0,20

•

Área Máxima de Impermeabilização no Logradouro – 0,70

A proposta de Loteamento integra uma total de 11 lotes, com um total de área de 160.420 m2, destinados á
implantação de edifícios de Indústria, Armazéns e Serviços, com polígonos de implantação definidos nos termos
constantes na planta de síntese.
No que diz respeito às áreas de cedência a integrar no Domínio Público, a proposta é sustentada nos termos da
Portaria 216_B/2008, bem como no que respeita a áreas de circulação e estacionamento automóvel, segundo o
regulamento do Plano Diretor Municipal de Ponte de Sor.
Assim, e de acordo com a portaria, seriam necessários para espaços verdes 23 m2/ABC indústria e armazéns e para
equipamentos 10 m2/ABC indústria e armazéns.
Os espaços de cedência para equipamento são considerados pelo município em local concentrado, e onde se
justifica o investimento concertado pela iniciativa municipal, não sendo por isso previsto qualquer espaço no
loteamento. Por outro lado, devido á necessidade acrescida de equipamentos municipais articulados, o município
não propõe no seu estudo urbanístico para o local qualquer necessidade de instalação.
Assim, e por não justificar a execução de um equipamento coletivo no local, propõe-se apenas uma área de
cedência para espaços verdes de 3.075 m2.
A proposta de loteamento elaborada e os elementos fornecidos com a mesma, com indicação de condicionamentos
espaciais ou a relação com a envolvente, conduz a instrumentos base para a concretização da implantação do
conjunto.
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Relativamente ao desenho urbano, é proposta uma única entrada na zona nascente da UOPG U11, onde é realizada
a ligação à atual EM 526, conforme previsto em operação anterior, com a criação de uma placa circular (rotunda),
a partir da qual derivam os eixos viários propostos, e sobre os quais se sustentam as divisões em lotes. Para além
disso, respeita a matriz do plano de pormenor elaborado.
Dada a dimensão da área de intervenção da UOPG U11 (43,88 ha), entendeu-se que, embora o loteamento não
ocupe a totalidade da sua área, esta solução permitirá uma adequação ajustada á evolução da ocupação do território,
e nos termos programados no plano de pormenor.
Do ponto de vista da relação dos edifícios com a morfologia do terreno, não existe nenhuma condicionante
significativa, dada a condição da morfologia do terreno, com grandes áreas planas, tornando diminuta a sua
modelação.
Por outro lado a implantação dos arruamentos utiliza os declives mais suaves e a perpendicularidade das curvas
de nível. Deste modo conjuga-se a necessidade de homogeneidade das implantações e a racionalidade dos sistemas
de infraestruturas, aproveitando a drenagem por gravidade.
O acesso aos lotes é estabelecido por vias de sentido duplo e que suportam todo o loteamento, as quais derivam e
voltam a desembocar na via principal. A ladear estas vias são propostos passeios com 5 m, faixas de rodagem com
9 m e uma faixa de estacionamento longitudinal com 2,5 m X 5 m, correspondendo aos 20% estabelecidos pela
portaria para estacionamento público. O total de lugares no interior dos lotes será de respeitar, nos termos do
quadro síntese, de acordo com os projetos a serem apresentados.
Os traçados de infra-estruturas serão apresentados numa fase posterior de licenciamento das obras e urbanização.
Desta forma são propostos os seguintes parâmetros (Tabela 1).

Tabela 1. Parâmetros propostos para a UOPG U11.

Os parâmetros descritos resultam dos valores permitidos pelo PDM, e já descritos anteriormente. Assim sendo,
correspondem aos valores preconizados na proposta de loteamento.
A intervenção da Operação de Loteamento nos espaços exteriores traduz-se em aspetos de estruturação,
hierarquização e preservação e valorização ambiental, paisagística e cultural dos espaços verdes, valorizando
sempre que possível os espaços naturais e de transição para as áreas florestais envolventes.
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A estrutura verde existente nas zonas envolventes aos lotes programados deverá constituir a estrutura ecológica
urbana a manter, sem recorrer a espaços verdes artificializados, e garantindo a manutenção dos espaços permeáveis
existentes neste momento.
Estas áreas deverão constituir os usos preferenciais para todos os espaços exteriores, tendo em atenção os
compromissos de qualificação do território com os utilizadores, que deverão ser salvaguardados.
A inadequada gestão e manutenção das estruturas verdes naturais e ainda existentes, contribuirão para o desrespeito
de todos os valores biofísicos existentes no território.
Pretende-se também que este espaço, natural até ao momento, ao ser transformado e constituído como parcelas
edificáveis, deverá garantir um índice verde mínimo no seu interior que mantenha o coberto vegetal original, bem
como o índice desejável de permeabilidade dos solos. Desta forma, defende-se que o índice mínimo verde nos
lotes deverá corresponder a 20% da parcela, mantendo sempre que possível as espécies existentes no local,
nomeadamente Sobro e Azinho.
No que se refere às linhas de água, todas elas numa área de cabeceira e muito incipientes ainda, pretende-se que
não se coloquem em causa os valores biofísicos locais, que se garantiam os caudais atuais e também as servidões
e restrições das edificações definidas pela lei em vigor, tornado compatível a coexistência com a salvaguarda de
pessoas e bens.

2.2.2.

NECESSIDADES DE ÁGUA

Em termos de armazenamento e de redes de adução, a zona não se encontra servida por rede pública, sendo
necessário efetuar intervenções no sentido de a instalar. As intervenções a fazer deverão incidir essencialmente na
expansão de acordo com os traçados preestabelecidos, e no eventual reforço da capacidade de armazenamento,
que poderá ser feito com a construção de um depósito. O local da sua instalação deverá ser definido nas áreas
afetas ao domínio público, e deverá ser promovido por iniciativa municipal.

2.2.3.

ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS RESÍDUOS

2.2.3.1. Águas Residuais
A rede de coletores, prevista para a zona industrial conduzirá os efluentes a uma Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR). Todos os efluentes industriais, à entrada na rede pública, deverão ser submetidos a um prétratamento que lhe confira caraterísticas próximas à de um efluente doméstico.
O projeto prevê a possibilidade de criação de uma ETAR específica para a área industrial, em fase de execução
das infraestruturas. No entanto, não se descarta a possibilidade, efetuando um estudo mais abrangente e em
colaboração com a Entidade Gestora em Alta, de conduzir estes efluentes, sob pressão, até à ETAR existente e que
atualmente serve a povoação de Galveias.
A intervenção a efetuar sujeitar-se-á às seguintes regras:
•

Dotar a nova zona de expansão de redes coletoras de esgotos domésticos, executados em manilha de betão
ou outro material que se considere adequado e ligando o seu ramal final a uma ETAR.

•

Equacionar a utilização das águas resultantes da ETAR, reutilizando-a para a rede de rega planificada dos
espaços verdes de utilização coletiva. Assim efetuar-se-á uma reutilização da água com vista ao
melhoramento do equilíbrio ambiental, diminuindo a exploração do domínio hídrico.
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Como referido anteriormente, numa situação transitória, as indústrias que produzam esgotos industriais garantirão
no interior do lote a instalação de uma Estação de Tratamento, antes da sua ligação ao sistema público, situação
que deverá ser apresentada logo na fase de licenciamento. O Regulamento do loteamento prevê esta situação de
forma transitória.

2.2.3.2. Resíduos Sólidos
No que diz respeito à recolha de resíduos sólidos urbanos, considera-se que será conveniente evoluir com base nas
seguintes regras:
•

A recolha deverá ser sempre seletiva.

•

As atividades industriais geradoras de resíduos industriais terão de prever um destino final adequado para
os mesmos, de acordo com o disposto na legislação em vigor sobre o assunto, devendo, na fase de
licenciamento, indicar as empresas receptoras desses resíduos, as quais deverão estar devidamente
licenciadas para o efeito.

•

Os dispositivos de recolha seletiva (papel, vidro e embalagens) deverão ser localizados em conjunto com
os dispositivos de recolha de resíduos indiferenciados, situação a definir em fase posterior, em conjunto
com os serviços da câmara municipal.

2.2.4.

AÇÕES NA FASE DE CONSTRUÇÃO

•

Durante a fase de construção estão previstas as seguintes ações:

•

Desmatação e limpeza da área de implantação do Loteamento Industrial

•

Movimentação de terras com vista à modelação do terreno

•

Abertura de valas para construção de:
Rede de distribuição e abastecimento de água
Rede de águas residuais e pluviais
Rede elétrica – alimentação
Rede elétrica – iluminação
Rede de telecomunicações

•

Construção dos arruamentos

•

Construção de espaços verdes

2.2.5.

AÇÕES NA FASE DE EXPLORAÇÃO

Durante a fase de exploração estão apenas previstas ações de manutenção de infraestruturas e de espaços verdes,
sendo estes da responsabilidade da Junta de Freguesia de Galveias e/ou dos serviços da Câmara Municipal de
Ponte de Sor.

2.2.6.

FASE DE DESATIVAÇÃO

Não está prevista a desativação desta zona industrial a criar.
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No entanto, caso seja necessário, serão desenvolvidas todas as ações necessárias para a demolição e remoção de
todas as infraestruturas construídas e será promovida a recuperação ambiental da área, tentando, tanto quanto
possível, atribuir-lhe as mesmas caraterísticas existentes na situação ambiental de referência e áreas adjacentes.

2.2.7.

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO

É previsto que todo o empreendimento seja construído num ano, considerando a calendarização referida na Tabela
2.

Tabela 2. Calendarização das ações a desenvolver na fase de construção.
Mês
Tarefa

1/2

2/3

4/5

6/7

8

9

10

11

12

Limpeza
Movimento de Terras/ Modelação
Abertura de Valas
Rede de Distribuição e Abastecimento de Água
Redes de Águas Residuais e Pluviais
Rede Elétrica – Alimentação
Rede Elétrica – Iluminação
Arruamentos
Espaços Verdes
Rede de Telecomunicações
As obras terão início quando estiverem aprovados todos os instrumentos legais que permitam a construção do
empreendimento, pelo que se desconhece esse horizonte temporal.
Em relação ao período de construção, serão respeitadas as épocas referidas na Tabela 61, para obviar
consequências ambientais gravosas.
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2.3.

LOCAIS ALTERNATIVOS E ALTERNATIVAS PARA O PROJETO

O local previsto para a localização deste loteamento industrial encontra-se definido no Plano Diretor Municipal,
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 160/2004, publicada no Diário da República, 1.ª série-B,
n.º 262, de 8 de novembro de 2004, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Aviso n.º 20847/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de outubro de 2010 e pelo Aviso n.º 13231/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012, não existindo alternativas válidas
para a sua localização.
Este espaço foi especialmente criado para esse fim, através dos instrumentos de planeamento urbano definidos
para o efeito.
Esta zona, dada a sua posição estratégica no Alto Alentejo, goza da proximidade aos grandes centros de produção
de azeitona e cortiça existentes nesta área. O interesse já demonstrado pela empresa referenciada, que labora na
área da transformação de produtos relacionados com a azeitona, poderá impulsionar a atração de novos
investimentos para a zona e criar postos de trabalho que apoiarão a fixação de jovens e a redução das taxas de
desemprego, que tendem a aumentar.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

15

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

3.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

16

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

3.1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo pretende-se identificar e caraterizar a atual situação na área de implantação do Projeto e também na
sua envolvência, sempre que se justifique.
Assim, foram abordadas três áreas temáticas, que serão apresentadas agrupadas, com cada uma a integrar vários
descritores, e de onde se destacam claramente, pela sua importância, os descritores Flora e Vegetação e Fauna,
considerados como fundamentais na área a afetar pelo empreendimento:
– Ambiente
•

Clima

•

Geologia e Geomorfologia

•

Solo

•

Recursos Hídricos

•

Ar e Qualidade do Ar

•

Ambiente Sonoro

– Ocupação do Território
•

Uso do Solo

•

Flora e Vegetação

•

Fauna

•

Património Cultural e Arqueológico

•

Resíduos

– Planeamento
•

Paisagem

•

Planeamento e Ordenamento do Território

•

Fatores Socioeconómicos

Para se conhecerem as principais caraterísticas da situação do ambiente nestes descritores, definiu-se como área
de estudo a totalidade da área afeta à designada unidade operativa “U11 – zona industrial de Galveias”, assim
enquadrada no PDM do Município de Ponte de Sor, por ser a zona mais diretamente afetada pelo Projeto, excepto
nos descritores Clima, Qualidade do Ar e Socioeconomia, onde a área de estudo se estende ao nível do Concelho.
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3.2.

AMBIENTE

3.2.1.

CLIMA

3.2.1.1. Metodologia
Para a caraterização climática da região em estudo, recorreu-se ao conjunto de dados constantes nas Normais
Climatológicas da Região "Alentejo e Algarve", correspondentes às séries 1951-1980, publicados pelo Instituto
Português do Mar e da Atmosfera e aos dados existentes no portal da internet do Instituto Nacional da Água
(INAG) – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
A Freguesia de Galveias dispõe de uma estação meteorológica (SNIRH), mas apenas com registo de dados de
precipitação. Assim, para a caraterização climática da área de estudo, utilizaram-se os dados climáticos da estação
meteorológica de Portalegre.
Na Tabela 3 apresentam-se as caraterísticas das estações meteorológicas consideradas.

Tabela 3. Localização das estações meteorológicas consideradas.
Estação

Latitude

Longitude

Altitude

Galveias

39º15’ N

8º00’ W

156 m

Portalegre

39º17’ N

7º25’ W

597 m

3.2.1.2. Identificação e caraterização

3.2.1.2.1.

Enquadramento Regional

Uma vez que os dados climáticos considerados não são exatamente coincidentes com a área de estudo (dados de
Portalegre), no enquadramento regional optou-se apenas por se efetuar o enquadramento considerando a
Classificação Climática de Köppen.
Considerando a Classificação Climática de Köppen (Figura 1), a área de estudo carateriza-se como tendo um clima
do tipo Csa, que corresponde a um clima temperado com verão quente e seco nas regiões interiores do vale do
Douro, assim como nas regiões a Sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela (excepto no litoral oeste do
Alentejo e Algarve).
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Figura 1. Classificação climática de Köppen.

3.2.1.2.2.

Caraterização Climática Específica da Área em Estudo

3.2.1.2.2.1.

Temperatura do ar

A temperatura do ar é resultante de vários fatores, como sejam a latitude, a presença de grandes massas de água e
o regime eólico predominante (Fernandez-Garcia, 1996). Na Tabela 4 apresentam-se os valores das temperaturas
médias mensais observadas na estação meteorológica de Portalegre.

Tabela 4. Temperaturas médias mensais na estação meteorológica de Portalegre.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

ANO

Tmédia

8,5

9,0

10,7

12,8

16,1

19,8

23,2

23,3

21,0

16,5

11,7

9,0

15,1

Tmax

11,5

12,3

14,4

17,2

21,2

25,7

30,2

30,0

26,5

20,5

14,9

12,0

19,7

Tmin

5,5

5,6

6,9

8,4

11,1

13,9

16,2

16,5

15,5

12,5

8,4

6,0

10,5

Amplitude

6,0

6,7

7,5

8,8

10,1

11,8

14,0

13,5

11,0

8,0

6,5

6,0

9,2

Portalegre

Da análise da Tabela 4 e da Figura 2, conclui-se que as temperaturas médias mensais apresentam um
comportamento normal para Portugal Continental, registando as temperaturas mais baixas durante os meses de
Inverno, Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, sendo a temperatura média mais baixa registada no mês de
Janeiro (8,5ºC), e apresentando as temperaturas mais elevadas durantes os meses de Verão, Junho, Julho, Agosto
e Setembro, sendo a temperatura média mais elevada registada no mês de Agosto (23,3ºC).
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Figura 2. Variação das temperaturas médias mensais na estação meteorológica de Portalegre.

Os dados das temperaturas médias máximas (Tmax) e mínimas (Tmin) vêm corroborar a informação anterior, já
que os picos de temperatura máxima e mínima coincidem com a distribuição da temperatura média anual,
registando-se uma temperatura média máxima de 11,5ºC em Janeiro e de cerca de 30ºC em Julho/Agosto, e de
temperatura mínima média de 6,0ºC em Janeiro e de cerca de 16,2ºC em Julho/Agosto.

3.2.1.2.2.2.

Humidade relativa

A análise da humidade do ar é igualmente determinante, uma vez que está diretamente relacionada com a formação
dos episódios pluviométricos (Peixoto, 1987). A humidade relativa do ar é aquela que melhor expressa o ponto de
saturação, e portanto a ocorrência de precipitação, sendo definida como a razão entre a concentração de vapor de
água existente e a concentração que teria que existir para que se produzisse a saturação à mesma temperatura.
Como se pode constatar na Tabela 5 e na Figura 3, tal como esperado, a humidade relativa é maior nos meses de
Inverno e menor nos de Verão, atingindo o valor máximo em Janeiro e Dezembro e o mínimo em Julho e Agosto.
A distribuição dos valores obtidos é por demais conhecida, sobressaindo um dado de grande relevo para o Projeto:
a estreita amplitude de humidade relativa do ar nos meses mais quentes (portanto, nos meses mais secos) de Verão:
Julho e Agosto. Este facto contribui bastante para o redobrar das estrategias de salvaguarda do património natural
e erigido contra os incêndios. A este respeito, atente-se ainda nas reduzidas amplitudes térmicas que ocorrem na
mesma altura.

Tabela 5. Humidade relativa (%) na estação meteorológica de Portalegre.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

ANO

9h

81

80

77

73

71

68

61

59

66

73

77

72

72

18h

77

71

65

58

53

46

34

34

44

61

73

77

58

Portalegre
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Figura 3. Variação da humidade relativa na estação meteorológica de Portalegre.

3.2.1.2.2.3.

Insolação

A insolação consiste no período de tempo que decorre enquanto o Sol está a descoberto num local definido. Os
valores exprimem-se em horas (h) ou em percentagem (%). Neste último caso, o valor e calculado pelo quociente
(expresso em centésimos) da insolação observada e da insolação máxima possível no mesmo intervalo de tempo
(FERNANDEZ-GARCIA, 1996).

Tabela 5. Valores de Insolação na estação meteorológica de Portalegre.
Estação
h

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

130,0

143,3

176,2

218,1

272,9

296,8

363,3

343,8

234,7

192,9

156,9

146,4

48

48

55

62

67

80

81

63

56

52

50

Portalegre
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Figura 4. Variação da insolação (h e %) na estação meteorológica de Portalegre.
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3.2.1.2.2.4.

Nebulosidade

A nebulosidade define-se como a quantidade de nuvens no céu que são visíveis num dado local. Esta variável é
expressa em décimas de céu, em que "0" representa céu limpo e "10" céu encoberto. Os seus valores estão muito
dependentes da sensibilidade do observador. Esta variável climática é igualmente avaliada ao nível do número de
dias com observações superiores a 8/10 e inferior a 2/10 de céu. De uma forma geral, a nebulosidade tende a
diminuir ao longo do dia, com a influência das radiações de comprimento de onda curto e na transição das estações
húmidas para as secas. Verifica-se ainda uma homogeneidade espacial na região para a quantidade de núvens no
céu.
Na Tabela 6 apresentam-se os valores da nebulosidade mensal e o número de dias com ocorrência de nebulosidade
superior a 8/10 e inferior a 2/10, para a estação de Portalegre. A respetiva representação gráfica apresenta-se
igualmente na Figura 4.
Pela análise da Tabela 6 e da Figura 4, constata-se que os valores de insolação registados são, no contexto nacional,
considerados elevados, sobressaindo dois meses estivais (Julho e Agosto), onde o total em média de horas com sol
a descoberto é superior a 300, com um valor correspondente de percentagem de 80% e 81%, respetivamente.

Tabela 6. Valores de nebulosidade na estação meteorológica de Portalegre.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

ANO

9h

6

6

6

5

5

4

2

2

4

5

5

5

5

18h

6

6

6

6

6

5

2

3

4

5

6

5

5

N>8

14,1

13,3

14,8

12,4

11,3

7,6

2,5

2,8

6,8

10,3

11,6

11,2

118,7

N<2

6,7

5,9

5,5

5,8

7,4

9,6

20,0

18,3

10,5

7,7

7,2

8,2

112,8

Portalegre

7

25
20

5
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2

Número de dias

Décimas de céu

6

5

1
0

0
Jan

Fev
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Mai
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18h
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Set

N>8

Out Nov Dez
N<2

Figura 4. Variação da nebulosidade na estação meteorológica de Portalegre.

3.2.1.2.2.5.

Vento

O vento é um parâmetro importante na análise do balanco hídrico, já que influencia de forma direta a taxa de
evapotranspiração na atmosfera. Este é caraterizado pela sua velocidade em km/h e orientaãoo em relação aos oito
rumos. Nas Tabela 7, Tabela 8 e Figura 5 analisa-se esta variável climática.
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Salienta-se que os rumos de ventos predominantes são W, NW e, principalmente, N, e que a sua velocidade é
maior nos meses de Inverno. Cruzando estes dados, resulta a perceção de que os verões não são mais amenos
porque a influência oceânica é em grande parte travada, precisamente, por estes ventos mais quentes vindos da
meseta ibérica.

3.2.1.2.2.6.

Precipitação

Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o globo nos estados líquido ou
sólido, sob a forma de chuva, neve, granizo ou saraiva, por unidade de área de uma superfície horizontal, durante
o intervalo de tempo que se considera (Cuadrat & Pita, 1997). Os valores exprimem-se em milímetros, onde "1"
mm de precipitação significa "1" litro de água no estado líquido recebido da atmosfera por m2 de superfície.
Para a análise da precipitação recorre-se à análise das suas médias mensais, bem como à sua distribuição sazonal
(Tabela 9 e Figura 6).

Tabela 7. Velocidade média (km/h) do vento na estação meteorológica de Portalegre.
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Janeiro

15,9

14,4

16,8

17,7

17,0

12,9

15,9

13,9

Fevereiro

16,9

15,9

17,1

18,5

16,2

12,9

14,7

15,6

Março

16,1

16,4

18,2

16,3

18,5

14,3

14,7

16,1

Abril

17,2

16,2

14,4

14,6

13,9

11,3

14,6

16,7

Maio

16,7

15,8

13,5

14,6

12,2

13,0

13,2

16,7

Junho

16,3

14,9

13,2

13,5

10,6

11,1

13,3

15,7

Julho

16,0

12,6

12,6

12,2

10,3

9,0

13,8

15,1

Agosto

15,3

14,5

14,1

10,2

9,7

9,9

13,9

15,3

Setembro

14,6

11,0

11,9

12,5

10,0

9,7

12,7

13,6

Outubro

14,6

14,0

14,4

15,4

14,3

12,9

11,9

14,0

Novembro

15,8

15,3

15,6

18,2

19,1

14,9

13,5

14,2

Dezembro

16,7

16,3

14,2

18,8

18,2

14,6

15,7

14,1

Média Anual

16,0

15,0

15,1

15,7

14,2

12,3

13,9

15,1

Tabela 8. Frequência (%) do vento na estação meteorológica de Portalegre.
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Janeiro

17,4

4,9

17,3

8,8

8,8

3,5

12,0

14,9

Fevereiro

16,6

6,8

14,1

10,8

10,3

3,7

12,9

15,6

Março

16,7

5,9

11,9

7,3

12,6

4,8

14,2

18,1

Abril

23,4

5,2

9,7

7,5

10,9

3,1

14,7

18,4

Maio

22,0

4,6

6,8

6,1

11,6

4,9

18,1

18,9

Junho

19,8

3,5

6,1

5,8

10,9

4,3

20,9

22,3
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N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Julho

20,7

4,0

5,1

4,6

10,9

2,0

21,9

22,7

Agosto

22,9

2,7

6,2

4,1

8,9

2,9

19,7

24,1

Setembro

19,0

3,7

8,7

7,7

10,5

4,2

16,1

18,8

Outubro

18,6

7,0

17,5

12,0

9,3

2,4

8,4

13,6

Novembro

18,2

8,0

18,6

9,3

10,3

2,5

7,9

15,1

Dezembro

19,4

8,6

15,5

7,7

10,1

2,5

8,5

15,0

Média Anual

19,6

5,4

11,4

7,6

10,4

3,4

14,6

18,1

Figura 5. Variação da velocidade média e da frequência do vento na estação meteorológica de Portalegre.

A análise da evolução da precipitação média mensal revela alguma irregularidade, em duas tendências: uma
decrescente na passagem da estação húmida para a seca e uma tendência positiva na passagem desta última para a
estação fria. Este conjunto de cenários mostra uma distribuição sazonal da precipitação de clima tipicamente
mediterrânico, caraterizando-se por uma concentração nos meses de Outubro a Março (Abril), nos quais se
concentra a maior parte da precipitação anual.
Sublinha-se ainda os 8,0 mm e 9,1 mm (Portalegre) e os 3,3 mm e 4,3 mm (Galveias) de precipitacao em Julho e
Agosto e, em oposição, os 132,3 mm em Janeiro (Portalegre) e 95,9 mm em Janeiro (Galveias), que ilustram a
disparidade de valores pluviométricos anuais (908 mm em Portalegre e 667 mm em Galveias).

Tabela 9. Precipitação média mensal nas estações meteorológicas de Portalegre e de Galveias.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Portalegre

Pmédia

132,3

122,3

115,5

69,6

57,6

36,4

8,0

9,1

42,8

91,6

103,9

119,2

Galveias

Pmédia

95,9

81,7

85,9

54,9

47,7

26,7

3,3

4,3

28,3

61,3

86,4

90,8
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Por outro lado, anota-se que as grandes chuvadas ocorrem principalmente em Dezembro e que o mês de Janeiro é
caraterizado por regimes pluviométricos menos intensos, mas mais frequentes.
140

Precipitação (mm)

120
100
80

Portalegre

60

Galveias

40
20
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Figura 6. Variação da precipitação média mensal nas estações meteorológicas de Portalegre e de Galveias.
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3.2.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

3.2.2.1. Metodologia
A identificação e caraterização da topografia, geologia e geomorfologia da área objeto de estudo baseou-se quer
no reconhecimento efetuado à superfície do terreno, quer na consulta de elementos bibliográficos considerados
relevantes, como a folha 32-A da Carta Geológica de Portugal à escla 1:50.000, de Galopim de Carvalho &
Carvalhosa (1982), a folha 368 da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000 e o Atlas do Ambiente, entre outros.

3.2.2.2. Identificação e caraterização
A área do Projeto em apreço está integrada na vasta Unidade Geomorfológica da Peneplanície do Alentejo de Feio
(1951). Esta unidade compreende a grande planura do Alentejo que se estende desde a Serra de S. Mamede, a
norte, à Serra de Alcaria Ruiva, nas proximidades de Mértola, a sul.
Focalizando para a área do Projeto, a altitude da peneplanície varia pouco, situando-se entre os 214 e os 225 m.
Na zona envolvente verifica-se ainda uma certa fusão da peneplanície preenchida com sedimentos da Bacia do
Tejo. Este facto deve-se à grande proximidade da bordadura da bacia com os terrenos paleozóicos onde se insere
o local de estudo. Mesmo assim, o local é uma zona elevada, de onde divergem algumas linhas de água incipientes
tanto para Norte como para Sul.
As linhas de água presentes parecem ser alinhamentos concordantes com a fraturação NNW-SSE a N-W de maior
escala, e intersetando as estruturas hercínicas NW-SE. Existem ainda alguns relevos residuais de dureza associados
a estruturas filoneanas constituídas pelos PC – micaxistos com intercalações de quartzitos negros do Pré-Câmbrico,
que fazem elevar o local denominado Serra à cota de 260 m, e que ocorre a cerca de 1,4 km a W da zona do Projeto.
Da zona de estudo é possível avistar-se 2 vértices geodésicos: Serra (260 m) e Torre (221 m). O vértice mais
próximo corresponde à Torre, e dista 1 km.
Na área de estudo os principais coletores superficiais são algumas linhas de água insipientes com direção N-S, que
drenam para outras linhas de água que afluem à Ribeira da Vinha. Todo este sistema de descarga superficial da
zona do Projeto está integrado na vasta Bacia do Rio Tejo.
Do ponto de vista geológico, o Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico (MI) ocupa cerca da metade ocidental da
Península Ibérica, no seu domínio hercínico. Nele afloram diversos materiais de idade Paleozóica e, em menor
extensão, do Proterozóico superior.
Lotze (1945) reconheceu a existência de zonação transversal à direção das estruturas no Maciço, baseando-se
especialmente em critérios estratigráficos, estruturais, magmáticos, metamórficos, paleogeográficos e
metalogenéticos, os quais revelaram inequivocamente diferenças de fácies, indicadoras de diferentes ambientes de
deposição para cada uma destas zonas. Um dos traços mais evidentes é a virgação do Arco Ibero-Armoricano
(Matte, 1986; Burg et al., 1987). As estruturas orientam-se fundamentalmente na direção NE-SW (no interior do
continente, principalmente nas proximidades da fronteira luso/espanhola), com encurvamento progressivo para N
e NE próximo da costa Atlântica, correspondendo assim a um alargamento dos terrenos metamórficos e a uma
maior expressão do magmatismo granítico.
O processo generativo do Arco Ibero-Armoricano envolveu predominantemente uma tectónica de escape tipo
“strike-slip” ou desligamento: o movimento seria esquerdo na margem SW do promontório (zona sul do MI) e
direito ao longo da margem NE (zonas de cisalhamento do Maciço Armoricano francês). Os terrenos paleozóicos
e precâmbricos do MI mostram evidências de terem sidos afetados pela orogenia hercínica que data do Devónico
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inferior/médio (Fonseca & Ribeiro, 1993; Fonseca, 1995), permanecendo ativa durante a segunda metade do
Paleozóico (Rosas et al., 1993). Os terrenos do precâmbrico formam o substrato sob o qual assentam as séries
paleozóicas e sofreram, em alguns casos, os efeitos de deformações anteriores ao ciclo hercínico, a orogenia
Cadomiana ou Panafricana.
A área de estudo engloba formações inseridas na Zona de Ossa-Morena (ZOM). Este terreno tectono-estratigráfico
constitui-se como uma unidade diferenciada dentro do Maciço Ibérico (MI) e corresponde, no fundo, a uma cunha
miogeossinclinal paleozóica que jaze sobre um soco do Proterozóico superior. A Figura 7 mostra a divisão em
domínios da ZOM.
A ZOM é estratigraficamente variada, com idades desde o Proterozóico superior até ao Carbónico. Há, no entanto,
opiniões discrepantes relativamente à sua idade e significado de algumas das suas séries integrantes Os litótipos
de idade Précâmbrica afloram no núcleo de estruturas antiformas alongadas com orientação predominante NW-SE.
Relativamente ao metamorfismo regional na ZOM, este é caraterizado por uma alternância de faixas de baixo grau
podendo, por vezes, chegar a médio-alto grau e alta pressão (Fonseca et al., 1999; Pedro, 2004; Rosas, 2003)
desenvolvidos durante os ciclos tectonotérmicos do Precâmbrico superior e Hercínico.
A zona do Projeto em apreço ocorre sobre a divisão da ZOM denominada por Setor de Estremoz-Barrancos (Figura
8).
A Figura 9 projeta a distribuição das unidades geológicas presentes, bem como as principais fraturas. Esta
caraterização apenas é focalizada para os litótipos afetados pelo Projeto.

Figura 7. Zonamento paleogeográfico e tectónico do Maciço Ibérico com a localização da zona do Projeto,
segundo Lotze (1945) e Julivert et al. (1972). CZ – Zona Cantábrica; WALZ – Zona Astúrico-Leonesa: CIZ –
Zona Centro-Ibérica; OMZ – Zona de Ossa-Morena; SPZ – Zona Sul Portuguesa. Representam-se ainda as zonas
de cisalhamento Porto-Tomar (PTSZ) e Badajóz-Córdoba (BCSZ). Figura reproduzida de Beetsma (1995). O
quadrado vermelho localiza a área em estudo.
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Figura 8. Divisões tectono-estratigráficas da Zona de Ossa Morena, em Portugal com a localização da área do
Projeto (elipse a vermelho). In Oliveira et al., 1991.

A caraterização e descrição das formações/unidades geológicas resultam da análise e interpretação da Carta
Geológica de Portugal e respetiva notícia explicativa, designadamente da folha 32-A Ponte de Sor (1:50.000)
Galopim de Carvalho & Carvalhosa (1982). Considerando apenas os litótipos intersetados pelo Projeto em causa,
e tendo em atenção o descrito por Galopim de Carvalho & Carvalhosa (1982), tem-se:

3.2.2.2.1.

Pré-Câmbrico – Micaxistos e metagrauvaques

Trata-se de xistos luzentes, de granularidade grosseira, com foliação e bandas de segregação muito evidentes. A
regularidade das estruturas paralelas tende a ser perturbada pela presença de porfiroblastos de granada e estaurolite.
Os micaxistos apresentam trama de leitos filíticos espessos, que conferem à rocha estrutura lepidoblástica franca.
Os leitos filíticos alternam com bandas constituídas quase exclusivamente de quartzo, em placas alongadas.

3.2.2.2.2.

Pré-Câmbrico – Micaxistos com intercalações de quartzitos negros

Nesta zona existem diversas estruturas constituídas por bancadas de quartzitos negros. São metaliditos
habitualmente bandados e de granularidade grosseira. É frequente observar-se a existência de bandas de quartzo,
muito desenvolvidas e alongadas de acordo com a xistosidade, alternando com outras de grãos mais pequenos,
acompanhados de minúsculos grânulos ou poalha de minério opaco.
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Figura 9. Enquadramento geológico com base na cartografia 1:50.000, Carta Geológica de Portugal 32-A de
Ponte de Sor, de Galopim de Carvalho & Carvalhosa (1982).
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3.2.2.3. Tectónica e Neotectónica
De acordo com Fonseca (1995), os aspetos principais da deformação hercínica que afetou a ZOM resumem-se do
seguinte modo:
•

Grande heterogeneidade, marcada pela alternância de bandas muito deformadas, lado a lado, com outras
praticamente não deformadas.

•

Deformação em três fases principais.

À primeira fase de deformação encontram-se associadas dobras isoclinais e cavalgamentos com direções NW-SE
a N-S, com planos axiais inclinando 20º para ENE e eixos de direção variável. A vergência das estruturas far-seia para SW ou W, perpendicularmente às estruturas, segundo Ribeiro et al. (1979); no entanto outra interpretação
aponta para a atuação de regime de cizalhamento simples esquerdo, congruente com um sistema tangencial
transpresivo/transtensivo com enraizamento para NE e sentido de movimento para N ou NW ao longo da direção
orogénica e da lineação de estiramento (Silva 1997). Segundo Lopes (2003), esta segunda definição é melhor
suportada pelos dados de campo. É nesta fase que se forma a xistosidade. Segundo Silva (1997), esta fase fez-se
sentir antes do Devónico inferior.
A segunda fase origina clivagem de crenulação de plano axial com direção NW-SE. É a principal responsável pela
orientação NW-SE das macroestruturas da ZOM. Esta fase redobra as estruturas formada pela primeira fase
gerando padrões de interferência, essencialmente do tipo 2, mas também do tipo 3 de Ramsay (1980). Num estado
mais avançado, esta fase induz a ruptura por estiramento de dobras D2 geradas precocemente (Lopes, 2003).
Ribeiro et al. (1979) referem o Vestefaliano superior para a idade da segunda fase.
Relativamente à terceira fase, esta apresenta orientação NW-SE e vergência para SW, mostrando um forte
gradiente de deformação até ao limite S da ZOM. Destaca-se também a aparente contradição existente entre a
vergência (W-SW) e a migração da deformação (E-NE), facto que foi interpretado pela relação com o caráter
transpressivo presente.
A partir da Carta Neotectónica de Portugal de Cabral (1995) não foram detetados alinhamentos estruturais que
tenham evidenciado movimento recente – neotectónico – na área do Projeto em apreço.

3.2.2.4. Análise sísmica
De acordo com a Carta de Intensidades Sísmicas de Portugal (Zonas de Intensidade Máxima), segundo a escala
internacional, para o Período 1901-1972, o valor que corresponde à zona do projeto a implementar é a intensidade
VI. Estes valores de intensidade, apesar de pouco representativos em termos de destruição, são fortemente sentidos
e suscetíveis de induzir fenómenos que podem implicar risco devido à vibração sísmica, potenciando, por exemplo,
a instabilidade de vertentes, ou de construções em zonas com caraterísticas geológicas desfavoráveis.
Por sua vez, de acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (DGA, 1996), representando a
sismicidade histórica e atual segundo a escala de Mercalli modificada (DGA, 1996), verifica-se que toda a área do
Projeto se insere na isossista 8.
A adopção das cartas de risco sísmico sugeridas por Oliveira (1977), para períodos de retorno de 1.000 anos,
corresponde a uma abordagem probabilística, baseada em análise estatística pelo método da realização ocorrida,
com extrapolação parabólica. A análise das referidas cartas permite estimar no local do Projeto em apreço, ao nível
do bedrock, valores de 100 cm/s2 (0,1 g), 11,0 cm/s e 5,5 cm para a aceleração horizontal, velocidade e
deslocamento, respetivamente.
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De acordo com o estabelecido pelo zonamento da sismicidade do território português (Regulamento de Segurança
e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983), a área do Projeto industrial da zona das Galveias ocorre numa
zona sísmica do tipo B.
De acordo com o RSAEEP (1983), os terrenos em causa são classificados em três tipos principais, com vista à
determinação do coeficiente sísmico de referência β0, de acordo com a Tabela 10.

Tabela 10. Tipo de terrenos segundo a classificação do RSAEEP (• - mais provável; O – menos provável.)
Tipo de Terreno
I

II

III

Rochas e solos
coerentes rijos

Solos coerentes muito duros,
duros e de consistência média,
solos compactos

Solos coerentes moles e
muito moles, solos
incoerentes soltos

Unidades Geológicas

Micaxistos e
metagrauvaques

•

Micaxistos com
intercalações de
quartzitos negros

•
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3.2.3.

SOLO

3.2.3.1. Metodologia
Para a caraterização dos solos recorreu-se à Carta de solos de Portugal Continental à escala 1:50.000 para área de
intervenção. Recorreu-se ainda aos trabalhos de Carvalho Cardoso (1965), e à Carta de Acidez e Alcalinidade dos
Solos publicada também no Atlas do Ambiente.

3.2.3.2. Identificação e caraterização
Pela leitura da Carta de Solos de Portugal continental constata-se que predominam complexos:
•

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, nomeadamente Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não
Calcários, Normais, de rochas cristalofílicas com argiluviados de Solos Mediterrâneos, Pardos, de
Materiais Não Calcários Para-Solos Hidromórficos, de gnaisses ou rochas afins associados a rochas
detríticas arenáceas e com Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de rochas
microfíricas claras (PMn+Ppn+Pagn);

•

Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de gnaisses ou rochas afins e Solos
Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas
microfaneríticas ou cristalofílicas afins (Ppn+Pm);

•

Encontra-se ainda uma pequena mancha de Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais
Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques (Vx).

No que se refere ao pH do solo, este parâmetro resulta de um conjunto especial de reações químicas,
desempenhando as águas de infiltração um papel determinante no aumento ou uma diminuição do grau de acidez.
De acordo ainda com a informação cartográfica de acidez e alcalinidade dos solos disponível na APA (2015) a
região onde se insere a área de intervenção apresenta solos dominantemente ácidos.
Conclui-se assim que os solos presentes são na sua maioria argiluviados, dominantemente ácidos.
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3.2.4.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

3.2.4.1. Metodologia
Para a identificação e caraterização dos recursos hídricos superficiais, quer no que diz respeito à quantidade, quer
à qualidade da água, recorreu-se ao reconhecimento de campo, à pesquisa bibliográfica da especialidade, à
informação disponibilizada pelo Instituto da Água (INAG-SNIRH) e às informações constantes dos Planos de
Bacia Hidrográfica (PBH).

3.2.4.2. Identificação e caraterização
A área de intervenção integra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, limitada a norte pelas Bacias Hidrográficas
dos rios Douro, Mondego, Lis e das Ribeiras do Oeste e a Sul pelas Bacias dos rios Sado e Guadiana.
A Bacia Hidrográfica do Rio Tejo drena uma área superior a 80.000 km2, 30,8% em território nacional, abrangendo
os distritos de Santarém, Castelo Branco e parte dos distritos de Lisboa, Leiria, Portalegre, Guarda, Évora e
Setúbal. Na área da Bacia Hidrográfica, em território português, residem cerca de 3,5 milhões de habitantes,
aproximadamente 1/3 da população portuguesa.
A área do Projeto em apreço integra-se na sub-bacia do Rio Sorraia, afluente da margem esquerda do Rio Tejo.
Esta sub-bacia é por sua vez constituída por outras pequenas bacias, das quais se destaca a sub-bacia de um seu
afluente, a Ribeira de Sor, e deste ainda duas sub-sub-bacias: a Ribeira das Vinhas (a norte e a maior parte da área)
e a Ribeira de S. Margarida (a sul) (Figura 10).
A área do Projeto situa-se numa região onde a rede hidrográfica assume uma configuração dendrítica, incluindose na totalidade na bacia de drenagem da Ribeira de Sor. A linha de água mais importante, no contexto do Projeto,
é a Ribeira das Vinhas, que está situada a cerca de 2 km para norte da área industrial. Note-se que, igualmente a
2 km nesta mesma ribeira, está implantada a barragem do Vale Penedo, com uma área de 25 ha. A ribeira das
Vinhas, afluente da margem direita da Ribeira de Sor, drena uma área aproximada de 3.430 ha, sendo que apenas
uma pequena parte da área do Projeto se situa na sub-sub-bacia deste curso de água, numa zona de cabeceira de
onde divergem algumas linhas de água insipientes. A Ribeira das Vinhas possui regime torrencial, quase não
apresentando caudal na época estival. Já a ribeira de S. Margarida, apresenta o mesmo regime, mas apresenta um
caudal muito baixo na época estival.

3.2.4.2.1.

Escoamento

De uma forma simplificada, pode-se considerar que o escoamento (valores médios anuais) traduz a quantidade de
água existente na rede hidrográfica.
Na região onde será implantado o Projeto industrial, os declives são suaves marcados apenas pela rede hidrográfica
insipiente das cabeceiras. As águas pluviais drenadas da área do Projeto afluem parcialmente à Ribeira das Vinhas,
ou à Ribeira de S. Margarida, de N, S, E para W ou SW e, posteriormente, são conduzidas diretamente para a
Ribeira de Sor, assumindo aí a direção preferencial de escoamento de NE para SW.
Em Ponte de Sor, os valores de Escoamento (valores médios anuais) variam entre 100 e 300 mm (APA, 2009),
sendo que os valores mais baixos são atingidos na área do Projeto em apreço.
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Figura 10. Sub-bacias que intersetam a área do Projeto.

3.2.4.2.2.

Qualidade da água

A qualidade das linhas de água superficiais que drenam a área de implementação do plano e envolvente, é
ameaçada pelo tratamento deficiente dos efluentes residuais domésticos e pela poluição difusa, provocada pela
lixiviação dos campos agrícolas, transportando para os cursos de água fertilizantes e fitofármacos. De facto, os
dados mais recentes do INSAAR – Inventario Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais,
referentes ao Município de Ponte de Sor, informam que cerca de 85% da população é servida por sistemas de
tratamento de águas residuais, valor ainda aquém da meta nacional de 90% estipulada pelo Plano Estratégico de
Abastecimento de Agua e Saneamento de Aguas Residuais (PEAASAR).
Dentro da área de estudo onde se insere o Projeto em apreço não existem pontos de monitorização da qualidade
da água. Apenas a estação da albufeira de Montargil poderá indicar o estado qualitativo das águas superficiais,
admitindo ainda que as duas sub-sub-bacias das ribeiras das Vinhas e S. Margarida apenas representam uma
pequena parte do total afluído a esta albufeira.
Assim, e considerando esta debilidade, a análise vai centrar-se nos resultados obtidos na estação de monitorização
da qualidade das águas superficiais, código 19H/01 – Albufeira de Montargil, localizada a jusante da área do
Projeto.
A análise da qualidade da água superficial terá como referencia o Anexo X do Decreto-Lei n.o236/98 de 1 de
Agosto, referente a Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas e a Classificação dos Cursos
de Agua Superficial de Acordo com as Suas Caraterísticas Para Usos Múltiplos, definida pelo INAG.
A Classificação da Qualidade da Agua para Usos Múltiplos permite obter informação sobre os usos que
potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada. São consideradas cinco classes, a saber:
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•

Excelente – águas com qualidade equivalente as condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as
utilizações mais exigentes em termos de qualidade.

•

Boa – águas com qualidade ligeiramente inferior a classe A, mas podendo também satisfazer todas as
utilizações.

•

Razoável – águas com qualidade aceitável, suficiente para rega, para usos industriais e para produção de
água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes)
mas com reprodução aleatória; apta para recreio, mas sem contacto direto.

•

Má – águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para rega, arrefecimento e navegação.
A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória.

•

Muito Má – águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.

Para as várias análises efetuadas, procurou-se utilizar os dados mais recentes para o ano hidrológico, ou para o ano
civil, quando não era possível obter dados para o primeiro.
A Figura 11 mostra a evolução da classificação do estado qualitativo das águas da albufeira de Montargil, sendo
que nos anos de 2011 a 2013, a água possuía classe C, ou seja Razoável.

Figura 11. Evolução do estado qualitativo da Albufeira de Montargil (19H/01). In SNIRH (2015).
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3.2.5.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

3.2.5.1. Metodologia
A caraterização dos recursos hídricos subterrâneos foi efetuada com base em informação bibliográfica disponível
em artigos científicos, teses de mestrado e doutoramento, bem como em relatórios técnicos de projetos de
investigação. Contudo, a informação existente não é muita. Inclusive o PBH do rio Tejo (PBHRT, 2011), não
apresenta informação propriamente pertinente para a área de estudo.
A avaliação hidrogeológica foi realizada, numa primeira fase, à escala regional e, posteriormente, à escala local
(área do Projeto em consideração), tanto quantitativa como qualitativamente.

3.2.5.2. Identificação e caraterização
O Projeto em apreço insere-se na sua totalidade na área onde ocorrem os designados sistemas aquíferos do Maciço
Antigo de Almeida et al. (2000). Apesar da zona de estudo estar rodeada de sedimentos da Bacia do Tejo, verificase que nas Galveias ocorre uma grande janela de Paleozóico (vide capítulo da geologia), o qual estrutura aquíferos
locais em rochas duras “Hard rock aquifers” (Figura 12). Ainda assim, a espessura dos sedimentos que afloram na
envolvente não são capazes de estrutuar aquíferos do tipo poroso que demostrem interesse económico. Por este
facto quantitativo, Almeida et al. (2000) não inseriram estes sedimentos da bordadura do Tejo no Sistema Aquífero
do Tejo-Sado – Margem Esquerda, ou mesmo na sua Zona Indiferenciada.
Na área de intervenção do Projeto não existe qualquer tipo de captação de água subterrânea. As captações
importantes mais próximas são as captações públicas TD2 e TD1, situadas respetivamente a aproximadamente 700
e 1500 m a oeste da área do Projeto (ver Figura 13). Existe ainda uma fonte a alguma distância a norte da área do
Projeto (500 m) e algumas captações tradicionais (poços) também a alguma distância a sul da área do
empreendimento (a mais de 400 m).
Hidrogeologicamente, e atendendo à localização da área do Projeto, verifica-se que ocorrem litologias geradoras
de aquíferos instalados em “rochas duras” (Tipo II).
A terminologia “rochas duras” envolveu sempre alguma indefinição quanto ao seu significado hidrogeológico,
uma vez que é uma designação que só recentemente veio a constituir-se como referência na hidrogeologia moderna
e provém do inglês “hard rocks”. Rochas cristalinas, rochas fraturadas ou rochas fissuradas são outras designações
habitualmente utilizadas, e com significado semelhante. As “hard rocks” referem-se, então, às rochas ígneas e
metamórficas fraturadas, bem como às rochas sedimentares consolidadas, com permeabilidade fundamentalmente
por fratura, que ocorrem um pouco por todo o lado, e designadamente na zona do Alto Alentejo.
As rochas duras correspondem a sistemas hidrogeológicos extremamente heterogéneos, anisotrópicos e de grande
complexidade estrutural. Hidraulicamente, são sistemas mais superficiais do que os restantes tipos de aquíferos.
Deste modo, dependem fundamentalmente da recarga direta do meio a partir da precipitação, que é função das
condições climáticas médias anuais. Ao mesmo tempo também são também os sistemas que resistem menos à
seca.
Em termos de modelo conceptual de escoamento, para o local em apreço, verifica-se que ocorrem aquíferos livres,
cujos escoamentos subterrâneos nesta zona são determinados com base nas diferenças de cota da água subterrânea
nos diversos pontos, o que, neste tipo de rochas, coincide com as grandes direções de escoamento superficial da
área. A nível local verifica-se que o escoamento é de ESE para WNW a S-N na parte norte e N-S na parte mais a
sul do empreendimento, uma vez que o Projeto se situa numa zona de festo.
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Figura 12. Enquadramento hidrogeológico da área do Projeto.

Em relação ao balanço hídrico, a precipitação média anual nesta área é de 667 mm/ano na Estação de Galveias.
Sabendo que a infiltração pode corresponder a valores entre 3 e 7% dos valores da precipitação anual, considerouse uma média de valores de infiltração de 5% como sendo representativa de toda a área, ou seja cerca de 33 mm
por ano.
A cerca de 800 m para W ocorrem duas captações Públicas TD1 e TD2, da responsabilidade das Águas do Norte
Alentejano. Estas captações têm perímetros de proteção em eficácia legal. A Figura 13 mostra a projeção das zonas
de proteção sobre carta militar conjuntamente com a área do Projeto, e mostra que não há influência da área de
implantação deste Projeto sobre a zona de proteção das captações.
A fim de avaliar a vulnerabilidade do aquífero à contaminação na área do Projeto, foi usado o índice de
vulnerabilidae DRASTIC, o qual entra em linha de conta com 7 parâmetros (Aller et al. 1987, in LNEC 1997):
•

D – Profundidade do Topo do Aquífero

•

R – Recarga do Aquífero

•

A – Material do Aquífero

•

S – Tipo de Solo

•

T – Topografia

•

I – Influência da Zona Vadosa
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Figura 13. Enquadramento das zonas de proteção das captações de Galveias na envolvente do Projeto.

•

C – Condutividade Hidráulica do Aquífero

Este método atribui, para cada parâmetro, um índice que varia de 1 a 10, definido em tabelas, nos quais os valores
mais elevados correspondem a vulnerabilidade mais elevada. O método DRASTIC foi desenvolvido a partir dos
seguintes pressupostos (Aller et al. 1987, in LNEC 1997):
•

O contaminante é introduzido à superfície.

•

O contaminante é transportado verticalmente até ao aquífero pela água de infiltração.

•

O contaminante tem a mobilidade da água.

•

A área mínima avaliada pelo DRASTIC é de 0,4 km2.

Neste sentido, e para o cálculo da vulnerabilidade à contaminação com produtos derivados da fertilização, como
os nitratos, ou com o controlo de pestes, como os pesticidas, com mobilidade idêntica à da água, este método,
apesar de criticável, do ponto de vista científico, nalguns pontos específicos (nomeadamente ao não levar
suficientemente em linha de conta a diluição e de alguma discussão em termos da utilização do parâmetro
Topografia), tem sido largamente usado nestas situações.
O cálculo final da vulnerabilidade é feito utilizando a seguinte fórmula:

DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci

que utiliza pesos diferentes para os diversos parâmetros (com os pesos a variar entre 1 e 5), conforme indicado na
Tabela 11.
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No caso da vulnerabilidade aos pesticidas a fórmula a usar é a mesma, mas com pesos distintos (Tabela 12).
A Tabela 13 evidencia as variações das pontuações atribuídas a cada parâmetro ponderador DRASTIC-Padrão na
zona do Projeto em função do conhecimento hidrogeológico conseguido. Em caso de proximidade das pontuações
atribuídas, para um determinado parâmetro, escolheu-se sempre o valor mais amigável para a conservação da água.

Tabela 11. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC.
Parâmetro

D

R

A

S

T

I

C

Peso

5

4

3

2

1

5

3

Tabela 12. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC, no
caso dos poluentes serem pesticidas.
Parâmetro

D

R

A

S

T

I

C

Peso

5

4

3

2

1

5

3

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão os índices obtidos foram de 96, o que representa uma
Vulnerabilidade Baixa.
Já a Tabela 14, mostra as variações das pontuações consideradas a cada parâmetro ponderador
DRASTIC-Pesticidas para a mesma zona. O valor da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas da área do Projeto
cifrou-se em 127, correspondente a uma Vulnerabilidade Intermédia.

Tabela 13. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a área do Projeto.
PESO

CLASSES UTILIZADAS

ÍNDICE
DRASTIC

D Profundidade do nível freático

5

(1,5 - 4,6 m)

9

R – Recarga do aquífero

4

Maciço Antigo (< 51 L/ano)

1

A – Material do aquífero

3

Micaxistos, quartzitos e metagrauvaques

3

S – Tipo de solo

2

Franco

5

T – Topografia

1

< 2%

10

I – Impacte na zona saturada

5

Xisto argiloso, argilito

3

C - Condutividade hidráulica

3

Maciço Antigo (0-4,1 m/d)

1

PARÂMETRO

Tabela 14. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas para a área do Projeto.
PESO

CLASSES UTILIZADAS

ÍNDICE
DRASTIC

D Profundidade do nível freático

5

(1,5 - 4,6 m)

9

R – Recarga do aquífero

4

Maciço Antigo (< 51 L/ano)

1

A – Material do aquífero

3

Micaxistos, quartzitos e metagrauvaques

3

S – Tipo de solo

5

Franco

5

T – Topografia

3

< 2%

10

I – Impacte na zona saturada

4

Xisto argiloso, argilito

3

C - Condutividade hidráulica

2

Maciço Antigo (0-4,1 m/d)

1

PARÂMETRO
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3.2.6.

AR E QUALIDADE DO AR

3.2.6.1. Metodologia
A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas
potencialmente geradoras de emissões gasosas, mais concretamente com indústrias que envolvam, por exemplo,
processos de combustão e com o tráfego associado às diversas vias de comunicação existentes, bem como com as
caraterísticas do uso do solo presentes.
Em Portugal têm vindo a ser desenvolvidos esforços, na última década, para equipar o território nacional com uma
rede de monitorização da qualidade do ar que permita uma cobertura razoável do mesmo, complementada com
campanhas de medição pontuais. Contudo, a informação relevante disponível para efetuar uma caraterização
fidedigna da qualidade do ar em determinadas regiões ainda não é uma realidade. Por exemplo, na região do
Alentejo, existem apenas cinco estações de monitorização da qualidade do ar, sendo que quatro se localizam no
Alentejo Litoral, em Monte Chãos, Monte Velho, Sonega e Santiago do Cacém, e uma situa-se no Alentejo Interior,
em Terena, Alandroal.
Assim, no âmbito da descrição da situação atual para o presente descritor, recorreu-se à identificação e
caraterização das principais fontes de poluição atmosférica (linerares e pontuais), susceptíveis de condicionarem
a situação da qualidade do ar na área de estudo, tendo igualmente em consideração as condições de dispersão dos
poluentes atmosféricos aí prevalecentes.
Por forma a concretizar este objetivo, foi essencial a consulta de diversos elementos, nomeadamente, o Plano
Diretor Municipal (PDM) do concelho de Ponte de Sor, o Report to the European Environment Agency from the
European Topic Centre on Air Emissions (1996), e os dados da Agência Portuguesa do Ambiente publicados no
Relatório sobre Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho (2009), publicado em Novembro de 2011.
Neste estudo, considerou-se que as estações de monitorização existentes na região do Alentejo estão demasiado
afastadas da área em avaliação, não sendo representativas das caraterísticas da qualidade do ar. Assim, para a
caraterização quantitativa da qualidade do ar, utilizaram-se como referência os dados publicados pela APA sobre
o Concelho de Ponte de Sor.

3.2.6.1.1.

Enquadramento legislativo

O Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, foi a principal referência pela qual se regeram as normas de qualidade
do ar ambiente no nosso País. Foi revogado parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 276/99, de 21 de Julho, que transpõe
para o direito interno a Diretiva 96/62/CE relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente.
Associadas a esta diretiva foram criadas outras Diretivas que definem valores limite para os diferentes poluentes.
As Diretivas 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE foram transpostas para o direito interno através da Portaria
nº 286/93, de 12 de Março, que estabelece os valores limite de concentração para os poluentes atmosféricos mais
significativos, tais como: Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azoto (NO2),
Partículas em Suspensão e Chumbo (Pb).
Mais duas Diretivas (1999/30/CE e 2000/69/CE) foram criadas pela Comissão Europeia no seguimento da Diretiva
96/62/CE, com o objetivo de reduzir os valores limite para cada poluente, tendo sido já transpostas para o direito
interno pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelecendo valores limite das concentrações no ar
ambiente do Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Azoto (NO2) e Óxidos de Azoto (NOx), Partículas em
Suspensão, Chumbo (Pb), Benzeno e Monóxido de Carbono (CO), bem como as regras de gestão da qualidade do
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ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de
Julho.
Este Decreto-Lei revoga parcialmente o Decreto-Lei nº 276/99 e estabelece novos valores limite das concentrações
no ar ambiente, mantendo alguns valores da Portaria ainda em vigor até 2005 e outros até 2010.
Já em 2010, é transporta para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de Maio, pelo Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que, além de agregar as Diretivas relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10,
C6H6, CO e O3, agrega também a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao
mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as
normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, revoga todos os diplomas anteriores
relativos à qualidade do ar ambiente, estabelecendo-se como o regime jurídico vigente.
Na Tabela 15 apresentam-se os valores alvo de emissão, definidos por lei, que pretendem assegurar a qualidade
do ar ambiente e a salvaguarda da saúde humana.

Tabela 15. Valores alvo de emissão.

Valores alvo de
emissão

NO2

SO2

PM10

CO

O3

C6h6

40 µg/m3

125 µg/m3

20 µg/m3

10 µg/m3

120 µg/m3

5 µg/m3

Pb

Ar

Cd

Ni

B(a)P

0,5 µg/m3

6 ng/m3

5 ng/m3

20 ng/m3

1 ng/m3

3.2.6.2. Identificação e caraterização

3.2.6.2.1.

Emissões atmosféricas

Ao nível da identificação das principais fontes de poluição atmosférica, na área de estudo não se identificaram
fontes pontuais que possam contribuir para a deterioração da qualidade do ar. A área de estudo é caraterizada pela
ocorrência de sistemas semi-naturais, maioritariamente ocupadas por vegetação higrófila ou por áreas agrícolas.
Em relação às fontes lineares existentes, estas possuem um caráter predominantemente difuso, estando
relacionadas com a baixa/moderada atividade agrícola (principalmente, o parco trânsito de viaturas de apoio à
atividade nas áreas adjacentes à de implantação do Loteamento) e com o tráfego rodoviário nas estradas EN 244 e
EM 536.

3.2.6.2.2.

Qualidade do ar

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas que aí se
praticam, bem como com as caraterísticas de uso do solo presentes.
Na área em estudo, uma vez que não existem fontes significativas de emissão de poluentes para a atmosfera,
pressupõe-se que a qualidade do ar seja boa.
Analisando os dados presentes no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90, conclui-se que
o concelho no qual se insere a área em estudo pertence à Região do Alentejo, sendo denominada como tal no
estudo referido anteriormente.
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No Tabela 16 apresentam-se os dados obtidos no inventário nacional de emissões de poluentes para o Território
Nacional, sendo os resultados discriminados por poluente.

Tabela 16. Emissões de poluentes nas regiões onde se insere a área em estudo.
Emissões de poluentes (kton)
Região
SOx

NOx

COVNM

CH4

CO

CO2

N 2O

NH3

Portugal Continental

282,6

220,8

643,9

391,4

1086,4

57,4

54,7

92,9

Alentejo

1,6

7,9

25,7

10,1

50,3

1,3

1,6

2,5

Fonte: Direção Geral do Ambiente (1994), Instituto do Ambiente (2004 & 2005).

Analisando a Tabela 16 pode-se concluir que as emissões de CO, tanto a nível nacional como a nível regional, são
as de maior significado. Estas emissões encontram-se maioritariamente associadas a processos de queima, sendo
provenientes principalmente de atividades como o Comércio, os Serviços, Residencial, a Combustão Industrial e
os Transportes Rodoviários. No entanto, analisando os valores obtidos para a região em estudo, estes não são
considerados relevantes uma vez que a mesma apresenta um fraco desenvolvimento industrial e urbano
comparando com as restantes regiões do país.
No que diz respeito à análise das concentrações médias registadas dos restantes poluentes atmosféricos incluídos
no estudo, pode-se também concluir que a sua significância em termos de degradação da qualidade do ar é
praticamente inexistente, tendo em consideração a capacidade de depuração da atmosfera. Após uma análise geral
da qualidade do ar da região em estudo, há que ter em consideração que a metodologia utilizada no CORINAIR 90
é realizada numa perspetiva regional, abrangendo uma extensa área de avaliação. Desta forma, deve-se ter em
atenção que os valores da região em estudo poderão não ser representativos de alguns pontos da mesma.
Analisando a Tabela 17, constata-se que os valores de emissão de poluentes no Concelho de Ponte de Sor são
bastante baixos, refletindo a reduzida perturbação do ambiente por fontes fixas, fundamentalmente as associadas
à Indústria.

Tabela 17. Valores de emissão de poluentes no Concelho de Ponte de Sor (t/km2).

Ponte de Sor
(839,52 km2)

NOx

SOx

PM10

CO2

NH3

CH4

0,016

0,413

0,163

56

0,475

1,555

Pb

Hg

Cd

NMVOC

N2O

0,000

0,000

0,000

14,373

0,192

Considerando estes valores como situação de referência para a área em estudo, atendendo às condições climáticas
descritas no capítulo Clima, nomeadamente no que diz respeito ao vento, constata-se que a população de Galveias
será pouco perturbada pelas atividades que venham a ser instaladas nesta zona industrial uma vez que os ventos
dominantes (W, NW e N) provocam a dispersão dos poluentes exatamente no sentido oposto da povoação de
Galveias.
Assim, tendo em consideração que a área de estudo se situa numa zona do País em que as emissões atmosféricas,
por unidade de área, são relativamente baixas, é de esperar que os níveis de concentração dos principais poluentes
sejam, também, reduzidos, podendo daí concluir-se que a qualidade do ar na área de estudo é boa, não devendo
este descritor ser considerado como limitativo ou decisivo para a avaliação deste Loteamento.
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3.2.7.

AMBIENTE SONORO

3.2.7.1. Metodologia
O som propaga-se no espaço na forma de gradiente de pressão que ao atuar nos tímpanos os fazem vibrar. Esta
vibração é transformada, no aparelho auditivo, em impulsos nervosos que são conduzidos ao cérebro. Por isso, e
independentemente do tipo de som, os tímpanos apenas são sensíveis à intensidade da pressão sonora que os faz
vibrar.
Contrariamente àquilo que simplisticamente se considera, o som propaga-se por muitas mais vias do que apenas
através do ar. De facto, as vibrações sonoras viajam através de todas as interfaces de matéria que encontram,
sofrendo, no entanto, diferentes graus de atenuação em diferentes meios.
Em acústica, o ruído define-se como sendo um estímulo sonoro susceptível de causar incomodidade ao receptor.
Constitui um dos fatores de degradação do ambiente que mais diretamente afetam a qualidade de vida da população
e a sua vida quotidiana. Deste modo, “o ruído” é um conceito ambíguo, que varia de pessoa para pessoa. Assim,
torna-se imperativo encontrar uma forma de definir e quantificar o ruído e a sua incomodidade.
Em Portugal, esta definição é feita através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que publica o Regulamento
Geral do Ruído e estabelece, entre outras coisas, define que o ruído perturbador das atividades ruidosas
permanentes não poderá ultrapassar o ruído de fundo do local onde se insere em mais de 5 dB(A) durante o período
diurno (das 7 horas às 20 horas), 4 dB(A) durante o período do entardecer (das 20 horas às 23 horas), e 3 dB(A)
no período noturno (das 23 horas às 7 horas). Estabelece ainda valores absolutos para o ruído exterior em função
da classificação da zona enquanto sensível ou mista.
O controlo do ruído ambiente tem como objetivo proteger a população dos ruídos intrusos que causam perturbação
no seu bem-estar, bem como prevenir o crescente aumento de níveis de ruído que se poderão traduzir na degradação
da qualidade de vida dessa mesma População.
Procura-se no presente capítulo caraterizar o ambiente sonoro da área de implantação do Loteamento Industrial de
Galveias, sito na freguesia de Galveias, concelho de Ponte de Sor, servindo esta caraterização como situação de
referência.
Em termos de procedimento, foi seguida a metodologia prevista no Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, do
Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro e na Norma Portuguesa NP 1730. Sendo de salientar:
•

Microfone colocado a uma altura de 1.5 m acima do solo, com recurso a um tripé que garante a
estabilidade da medição isolando o mais possível de vibrações que possam alterar os valores medidos;

•

Ponto de medição afastado, pelo menos, 3.5 m de qualquer superfície refletora;

•

Proteção do microfone com um protetor de vento de forma a minimizar/eliminar o efeito do ruído
aerodinâmico do vento;

•

Condições meteorológicas:
Ausência de chuva;
Velocidade do vento inferior a 5 m/s;
Direção do vento num ângulo de ± 45º da direção definida entre o centro da fonte predominante e
o centro da área em questão, com o vento a soprar da fonte para o receptor;
Ausência de fortes inversões de temperatura perto do solo;

•

Medições efetuadas com filtro de ponderação em frequência “A” (ponderação que melhor reflete o
comportamento do ouvido humano) e em fast;
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•

Intervalos de tempo de medição que permitam obter níveis sonoros representativos do ambiente sonoro
em estudo;

•

Foram efetuadas medições nos três períodos de referência, diurno, entardecer e noturno, de modo a
determinar-se o indicador de ruído, Lden, presente no RGR;

•

Eliminar quaisquer ruídos espúrios susceptíveis de influenciar o rigor da medição;

•

De modo a garantir a representatividade da amostragem, foram efetuadas medições em todos os pontos,
e nos três períodos de referência, em dois dias não seguidos - 03 de Abril de 2015 e 09 de Abril de 2015.
A amostragem foi considerada válida e representativa uma vez que a diferença entre os valores medidos
no dia 03 e os valores medidos no dia 09 é inferior a 5 dB(A) para todas as medições.

Equipamento utilizado:
•

Sonómetro de classe de precisão 1, marca Brüel & Kjaer, modelo 2250;

•

Calibrador acústico marca Brüel & Kjaer, modelo 4231;

•

Termoanemómetro de turbina, marca Testo, modelo 410-1.

Na Figura 14 mostra-se o equipamento anteriormente definido.
Foram ainda analisados alguns fatores que podem influenciar a propagação das ondas sonoras e mascarar os
valores da intensidade sonora, tais como, caraterísticas do solo, temperatura, vento, nebulosidade e precipitação e
a presença de obstáculos.
O efeito do solo na propagação sonoro está intimamente relacionado com as suas caraterísticas. O solo pode ser
caraterizado como sendo refletor acústico (asfalto ou água) ou como absorvente (vegetação). Normalmente, o solo
apresenta uma porosidade bastante acentuada podendo, deste modo, a sua impedância caraterística diferir
marcadamente do produto da densidade média pela velocidade de propagação das ondas de compressão e pode,
em muitas circunstâncias, ser da ordem de grandeza da impedância caraterística do ar (Martins da Silva, 1975). As
ondas sonoras propagando-se no ar, ao atingirem um solo absorvente, só parcialmente são refletidas, uma porção
apreciável da energia acústica é absorvida pela vegetação e/ou penetra nos poros do solo, sofrendo uma atenuação.

Figura 14. Ilustração dos equipamentos utilizados na caraterização do ambiente sonoro, estando representados,
da esquerda para a direita, o sonómetro, o calibrador e o termoanemómetro.

A temperatura é a grandeza física que carateriza a agitação média das moléculas de um corpo físico, assim os
gradientes de temperatura exercem uma alteração na propagação das ondas sonoras. Esta ação exercida pelos
gradientes de temperatura não é constante uma vez que a distribuição em altura das temperaturas varia ao longo
do dia. Com efeito, durante a noite, devido aos movimentos de convecção do ar (movimento ascendente do ar de
uma região mais quente para uma região mais fria, provocando arrefecimento) verifica-se que o ar nas camadas
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mais próximas do solo se encontra mais frio do que noutras mais elevadas, pelo que a temperatura aumenta com a
distância ao solo. À medida que o sol se eleva acima do horizonte, a radiação solar vai predominando sobre a
radiação térmica do solo e a lei de variação de temperatura inverte o seu sentido.
Dado que a velocidade de propagação do som no ar cresce com a temperatura, os gradientes de temperatura
acarretam gradientes de velocidade de propagação, dando origem a fenómenos de refração. Em consequência do
encurvamento dos raios sonoros, há um aumento do percurso, pois a propagação deixa de se fazer em linha reta,
donde resultará consequentemente uma atenuação mais elevada. Note-se ainda que, para o caso do gradiente de
temperatura ser negativo (aumenta com o afastamento da superfície terrestre), podem ocorrer zonas de sombra
(zonas dentro do raio de ação da propagação das ondas sonoras onde não é sentido qualquer efeito da fonte sonora
em causa), na entrada das quais se verifica uma atenuação extremamente elevada (Martins da Silva, 1975).
Como se sabe, o vento é a deslocação das massa de ar, deslocação esta que raramente é regular. O vento é dotado
de variações rápidas e irregulares, tanto da velocidade como da sua direção, junto ao solo, devido à irregularidade
da superfície terrestre, este movimento processa-se de forma turbulenta. Quando o meio onde tem lugar a
propagação sonora está animado de movimento, verifica-se uma alteração da direção e velocidade de propagação,
pois a velocidade de propagação passará a ser resultante da velocidade de translação do meio e da velocidade de
propagação, perpendicular à superfície da onda sonora o que poderá resultar no encurvamento dos raios sonoros.
Este encurvamento poderá originar zonas de sombra em torno da fonte sonora.
Para terminar a análise de alguns fatores que podem influenciar a propagação das ondas sonoras, não é raro
verificar-se que, em situações meteorológicas de nevoeiro e chuva, o som se propaga a distâncias maiores que nos
dias límpidos. Isto não resulta propriamente de alterações da zona atmosférica que intervém na propagação, em
consequência direta destes fatores meteorológicos, mas sim porque os gradientes de temperatura e velocidade do
vento, na vertical, são menos acentuados nos dias de céu encoberto que nos dias de céu limpo. Para as aplicações
práticas, é legítimo concluir que a ocorrência de nevoeiro ou a precipitação de chuva ou neve não introduzem
alterações sensíveis na propagação do som (Martins da Silva, 1975).
Foram recolhidas amostras de som contínuas nos locais definidos para análise (Anexo 4), identificados como os
mais próximos das principais fontes ruidosas existentes no local e, também, junto dos receptores sensíveis mais
representativos que potencialmente poderão ser afetados por incomodidade sonora, aquando da implantação do
Loteamento.

3.2.7.1.1.

Disposições Legais

Em termos legais, a 24 de Junho de 1987, através do Decreto-Lei n.º 251/87 é publicado o primeiro Regulamento
Geral sobre Ruído que estabelece o conjunto de normas e princípios adequados a uma política de prevenção e
combate ao ruído, com vista à promoção de um ambiente menos traumatizante e mais sadio.
Apesar das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 292/89, de 2 de Setembro, onze anos mais tarde este
“Regulamento” mostra-se claramente insuficiente para a salvaguarda da saúde e do bem-estar das pessoas. Deste
modo, com o intuito de salientar o alargamento do âmbito de aplicação, a articulação com a restante disciplina
jurídica, nomeadamente urbanística, o reforço do princípio da atuação preventiva, a adopção de figuras de
planeamento específicas, a regulação de atividades temporárias geradoras de ruído e do ruído de vizinhança, o
aperfeiçoamento do regime sancionatório e a previsão de medidas cautelares, é publicado o Decreto-Lei n.º
292/2000, de 14 de Novembro, que aprova o regime legal sobre poluição sonora (RLPS). Até 2003 este novo
regime viria a sofrer três alterações preconizadas pelos Decretos-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, n.º 259/2002,
de 23 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro. Apesar destas alterações, em 2002 foi
aprovada da Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação
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e gestão do ruído ambiente, o que tornou premente proceder a ajustamentos ao regime legal sobre poluição
sonora, …, de modo a compatibilizá-lo com as normas ora aprovadas, em especial a adopção de indicadores de
ruído ambiente harmonizados. Assim, e transpondo a Diretiva n.º 2002/49/CE, de 25 de Junho, para a ordem
jurídica interna, é publicado o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o atual Regulamento Geral do
Ruído, estabelecendo o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde
humana e o bem-estar das populações.
Além de legislação supra identificada, a caraterização do ambiente sonoro é ainda pautada pela Norma Portuguesa
NP 1730:1996 – Acústica, relativa à Descrição e Medição do Ruído Ambiente. Esta norma é constituída por três
partes e tem como finalidade fornecer, às entidades responsáveis, informação para descrever o ruído ambiente:
•

Parte 1 – Grandezas Fundamentais e Procedimentos

•

Parte 2 – Recolha de Dados Relevantes para o Uso do Solo

•

Parte 3 – Aplicação aos Limites do Ruído

Identificam-se agora as disposições mais relevantes do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro:
- Estabelece no Artigo 1.º - “Objeto” – que:
1. o presente Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.
- Estabelece no Artigo 2.º – “Âmbito” – que:
1.

o presente Regulamento aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de
ruído susceptíveis de causar incomodidade, designadamente:
a)

construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de edificações;

b) obras de construção civil;
c)

laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços

d) equipamentos para utilização no exterior;
e)

infra-estruturas de transporte, veículos e tráfego;

f)

espetáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados;

g) sistemas sonoros de alarme
2.

o Regulamento é igualmente aplicável ao ruído de vizinhança.

3.

o presente Regulamento não prejudica o disposto em legislação especial, nomeadamente sobre ruído nos
locais de trabalho, certificação acústica de aeronaves, emissões sonoras de veículos rodoviários a motor
e de equipamentos para utilização no exterior e sistemas sonoros de alarme.

4.

o presente Regulamento não se aplica à sinalização sonora de dispositivos de segurança relativos a infraestruturas de transporte ferroviário, designadamente de passagens de nível.

(…)
- Carateriza no seu Artigo 3.º - “Definições” – que:
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•

Atividade ruidosa permanente, a atividade desenvolvida com caráter permanente, ainda que sazonal,
que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem
sentir os efeitos dessa fonte de ruído;

•

Atividade ruidosa temporária, a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha caráter não
permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde
se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, …;

•

Fonte de ruído, a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infra-estrutura
que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir
o seu efeito;

•

Indicador de ruído, o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma
relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano;

•

Indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden), o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
d
1 
10
13 x10 + 3 x10
24 

L

Lden = 10 x log
•

Le + 5
10

8 x10

Ln +10
10





Indicador de Ruído diurno (Ld) ou (Lday), o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido
na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de
períodos diurnos representativos de um ano;

•

Indicador de Ruído entardecer (Le) ou (Levening), o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos do entardecer representativos de um ano;

•

Indicador de Ruído noturno (Ln) ou (Lnight), o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos noturnos representativos de um ano;

•

Período de referência, o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger
as atividades humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos:
Período diurno – das 7 às 20 horas;
Período de entardecer – das 20 às 23 horas;
Período noturno – das 23 às 7 horas;

•

Receptor sensível, o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com
utilização humana;

•

Ruído de vizinhança, o ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes,
produzido diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal
colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja susceptível de
afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança;

•

Ruído ambiente, o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido
ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado;

•

Ruído particular, o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios
acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;

•

Ruído residual, o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação
determinada;

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

47

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

•

Zona mista, a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível;

•

Zona sensível, a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para
uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos,
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais
como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio
tradicional, sem funcionamento no período noturno;

•

Zona urbana consolidada, a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.

Há ainda a realçar os conceitos:
•

Valor Limite, valor que conforme determinado pelo Estado-membro (em Portugal correspondente aos
valores impostos para zonas sensíveis ou mistas), que, caso seja excedido, deverá ser objeto de medidas
de redução por parte das autoridades competentes;

•

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de Tempo,
Nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido
naquele intervalo de tempo,

 1 T L (t ) 
LAeq = 10 log10  ∫ 10 10 dt 
0
T

em que: L (t) - valor instantâneo do nível sonoro em dB (A);
T- o período de tempo considerado.

- Estabelece no seu Artigo 11.º - “Valor Limite de Exposição” – que:
1.

em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes
valores limite de exposição:
a)

as zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso
pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b) as zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso
pelo indicador Lden, e superior 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…)
2.

os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos
perímetros urbanos, são equiparados em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis
ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente Artigo.

3.

até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do Artigo 6.º, para efeitos
de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden
igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).

4.

para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser
efetuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas:
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a)

realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que
tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à
excepção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou
de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes
casos;

b) consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caraterização
através dos valores neles representados.
5.

os Municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, designadamente
em centros históricos valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1.

- Estabelece ainda no seu Artigo 13.º - “Atividades Ruidosas Permanentes” – que:
1.

a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas
sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos:
a)

ao cumprimento dos valores limite fixados no Artigo 11.º; e

b) ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade,
ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno,
nos termos do Anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.
(…)
3.

compete à entidade responsável pela atividade ou ao receptor sensível, conforme quem seja titular da
autorização ou licença mais recente, adoptar as medidas referidas na alínea c) do n.º anterior relativas ao
reforço de isolamento sonoro.

4.

são interditos a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes nas zonas sensíveis, excepto
as atividades permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1.

5.

o disposto na alínea b) do n.º1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do
indicado LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador
LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o
estabelecido nos n.º 1 e 4 do Anexo I.

(…)
7.

o cumprimento do disposto no n.º 1 é verificado no âmbito do procedimento de avaliação de impate
ambiental, sempre que a atividade ruidosa permanente esteja sujeita ao respetivo regime jurídico.

8.

quando a atividade não esteja sujeita a Avaliação de Impate Ambiental, a verificação do cumprimento no
disposto no n.º 1 é da competência da entidade coordenadora do licenciamento e é efetuada no âmbito do
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respetivo procedimento de licenciamento, autorização de instalação ou de alteração de atividades ruidosas
permanentes.
para efeitos do disposto no n.º anterior, o interessado deve apresentar à entidade coordenadora do licenciamento
uma avaliação acústica.

3.2.7.2. Identificação e caraterização

3.2.7.2.1.

Receptores sensíveis e fontes de ruído – ocupação e usos na envolvente da área de intervenção

A Freguesia de Galveias, no que diz respeito ao ambiente sonoro, é uma Freguesia muito caraterística sendo
possível dividi-la em duas zonas com ambientes sonoros distintos:
•

A área envolvente do centro da Freguesia, caraterizada por uma ocupação maioritariamente rural,
traduzindo-se num ambiente sonoro pouco perturbado, cujas principais fontes de ruído são as vias
rodoviárias EN 244, EM 536, Estrada de São Saturnino, Rua Queimado, Rua de São João, Rua da
Amendoeira e Rua do Senhor das Almas;

•

O centro da Freguesia, caraterizada por uma ocupação urbana, de baixa densidade, o que se traduz num
ambiente sonoro mais perturbado, apresentando níveis sonoros mais elevados. Este facto deve-se à
presença de várias fontes de ruído significativas, como, vias de tráfego rodoviário principais, presença
humana, animais domésticos e atividades económicas.

É na área envolvente da Freguesia, a cerca de 2 km do centro de Galveias, para Este, que se estendem os cerca de
43,88 ha da área de ampliação do loteamento industrial de Galveias (Figura 15). Carateriza-se como uma
propriedade totalmente livre da presença humana, de edifícios erigidos ou até mesmo de qualquer uso agrícola.
Para este estudo, considera-se esta área como terreno baldio.
No que diz respeito à área envolvente da área de implantação do Loteamento, esta carateriza-se por um ambiente
agrícola e natural, sendo de salientar a presença irregular de gado bovino e caprino. A Oeste, Norte e Este, a área
de estudo é limitada por terrenos baldios confinantes com a área de implantação do Projeto, sendo limitada a sul
pela Estrada EM 536 (Rua de São João).
A Estrada EM 536, a exploração agrícola dos terrenos envolventes à área de implantação e a presença de gado
representam, no seu conjunto, as fontes de ruído que caraterizam o ambiente sonoro local existente.
Uma vez que na área de estudo, atualmente, não existem fontes de ruído, relativamente aos pontos de amostragem,
estes pretendem caraterizar o ambiente sonoro junto dos receptores sensíveis mais próximos da área de implantação
do Projeto, susceptíveis de virem a sofrer um impacte negativo, no que diz respeito ao ruído, aquando da fase de
construção e exploração de qualquer Projeto que seja desenvolvido nesta área.
Os pontos de medição podem ser identificados na Figura 16, e encontram-se caraterizados na Tabela 18.

3.2.7.2.2.

Caraterização do ambiente sonoro

A recolha de dados foi efetuada nos dias 03 de Abril de 2015 e 09 de Abril de 2015, conforme já referido no
capítulo anterior. Os resultados obtidos foram validados na totalidade uma vez que a diferença entre os valores
medidos no dia 03 e os valores medidos no dia 09 é inferior a 5 dB(A). Também não se efetuaram quaisquer
correções aos valores obtidos devido às condições meteorológicas que poderiam ter influenciado a medição, dado
que se considerou terem existido condições normais e adequadas para a realização dos trabalhos.
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Figura 15. Caraterização da área de implantação em estudo.

P1
U11

P2

Figura 16. Localização dos pontos de medição.

Uma vez que se validaram os resultados das duas medições, a caraterização da área em estudo será efetuada com
base na média logarítmica dos valores obtidos, calculada a partir da seguinte fórmula:

 1 n LAeq,i 
LAeq = 10 log ∑10 10 
n 1
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onde:
•

n- número de medições

•

LAeq, i – valor do nível sonoro correspondente à medição i

A Tabela 18 apresenta a caraterização dos pontos de medição.
Atendendo a que a Câmara Municipal ainda não procedeu à classificação destas zonas enquanto sensíveis ou
mistas, a avaliação é efetuada classificando-a como zona não classificada, o que significa que, durante a medição,
o nível sonoro contínuo equivalente expresso pelo indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden) não pode
exceder os 63 dB(A), enquanto que durante o período noturno o nível sonoro contínuo equivalente expresso pelo
indicador de ruído noturno (Ln) não pode exceder os 53 dB(A) – número 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei 9/2007,
de 17 de Janeiro.
Da análise da Tabela 19 podemos constatar que os resultados obtidos são bastante consistentes e homogéneos.
Verifica-se que o indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden) é cumprido em ambos os pontos de
medição P1 e P2, em ambos os dias de medição, nunca excedendo os 63 dB(A). O indicador de ruído noturno é
igualmente cumprido nos pontos de medição P1 e P2, em ambos os dias. No local pode-se constatar que os níveis
de ruído mais elevados que caraterizam o ambiente sonoro no ponto P1 se devem essencialmente ao tráfego
automóvel e à presença de animais domésticos (cães).

Tabela 18. Caraterização dos pontos de amostragem.
Ponto

Descrição

Vista

Ponto localizado à entrada da povoação de Galveias,
P1

junto dos receptores sensíveis mais próximos da área
de implantação do Loteamento Industrial.

Ponto localizado junto do edifício pertencente à Junta
de Freguesia de Galveias, onde funciona a Divisão de
P2

Agricultura.
Este local serve igual para arrumo de máquinas e
equipamentos pertencentes à Junta de Freguesia.

No Anexo 4 é possível analisar os Espetros de Ruído.
As Figura 17 e Figura 18 pretendem representar a averiguação do cumprimento de exposição máxima de acordo
com o RGR, para o parâmetro Lden e Ln.
Através do conhecimento do local in situ constatou-se tratar-se de um local com baixo índice populacional,
apresentando no entanto variações significativas no ambiente sonoro, verificando-se qualitativamente situações de
desconforto sonoro, nomeadamente no ponto P1, apreciação esta corroborada pelas medições efetuadas.
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Tabela 19. Resultados obtidos durante as medições de ruído efetuadas.
Data

Frequência (Hz)

Ruído
dB(A)

03 de Abril de 2015
Ponto 1

09 de Abril de 2015

Ponto 2

Ponto 1

Ponto 2

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

50

20,8

20,4

21,6

13,0

5,0

5,9

28,9

20,6

22,0

8,9

7,6

2,7

63

27,2

23,5

23,4

15,3

8,5

8,7

29,5

23,8

26,2

14,4

9,0

7,5

80

24,0

23,1

28,0

19,2

11,3

11,1

29,4

25,6

24,2

18,1

13,8 10,3

100

26,2

23,3

28,9

15,3

10,3

13,4

32,4

25,7

27,5

12,8

11,6

125

26,9

24,9

25,6

16,9

14,6

16,1

33,4

25,7

25,8

14,7

11,8 11,1

160

26,7

26,6

28,0

18,4

13,3

16,3

33,8

25,4

26,4

16,3

12,6 13,8

200

27,6

26,9

31,9

18,3

14,1

16,5

34,8

26,2

30,8

17,5

14,7 16,9

250

29,5

27,8

33,3

21,0

17,7

19,4

36,1

27,4

32,2

21,6

17,6 19,6

315

31,6

28,9

34,6

23,3

23,4

20,4

39,4

28,5

35,0

29,4

19,4 20,8

400

34,1

30,4

34,5

26,1

25,8

22,0

40,7

29,5

35,9

30,3

22,2 21,3

500

36,3

33,3

37,7

30,7

29,8

23,3

42,5

32,1

38,5

29,6

25,9 23,5

630

38,2

35,4

37,5

33,1

32,2

24,4

42,2

34,3

37,6

33,0

28,9 24,6

800

41,4

37,8

40,0

35,1

33,0

27,8

43,8

36,8

39,5

36,8

42,2 28,4

1000

43,3

39,3

41,5

38,2

34,6

29,8

46,3

38,7

41,3

36,9

32,3 30,9

1250

42,3

38,0

39,9

38,0

35,3

30,8

45,7

37,3

40,3

36,9

32,6 32,0

1600

42,0

37,0

38,5

35,8

33,7

29,5

45,9

36,4

39,2

35,1

31,2 30,5

2000

39,5

35,4

36,5

34,2

31,4

27,8

44,3

34,4

36,7

33,4

29,0 28,7

2500

36,7

32,7

33,3

29,1

28,3

24,3

43,2

31,4

32,6

28,9

25,5 24,7

3150

34,2

31,7

30,4

28,8

24,2

19,7

43,5

28,1

29,2

29,0

22,1 19,5

4000

33,1

28,7

27,5

29,3

32,8

31,9

44,0

25,1

25,7

31,0

32,6 20,3

5000

30,9

27,3

23,7

25,9

23,9

21,8

40,4

22,2

22,2

28,6

23,4 15,8

6300

27,3

22,3

20,2

17,7

13,5

11,4

34,1

19,3

19,5

20,4

14,0 11,8

8000

24,4

16,2

15,0

10,6

10,1

8,9

28,8

15,6

15,5

10,2

11,5

LAeq

50,4

46,5

48,6

44,7

42,6

38,6

55,1

45,6

48,7

44,6

44,2 38,4

LPico

92,5

91,9

86,2

89,2

85,1

82,7

101,0

80,7

85,2

87,3

86,3 73,2

Lden

55,0

46,8

56,4

9,1

9,2

46,9

Temperatura
(ºC)

23,0

19,1

16,7

23,0

18,5

16,2

25,0

21,2

18,1

25,2

20,9 17,7

Velocidade
Vento (m/s)

2,3

2,0

1,8

2,6

1,9

1,5

4,0

3,3

2,1

4,8

3,4

1,4

Direção
Vento

N

NNW

N

NNW

N

NNW

E-SE

E-SE

SE

E-SE

SE

SE

Precipitação

Não

Não

Não

Não

Nebulosidade

Céu limpo

Céu limpo

Céu nublado

Céu nublado
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Análise do Critério de Exposição Máxima
70.0
Lden

Lden dB(A)

60.0
50.0

Zonas Sensíveis

40.0
Zonas Mistas

30.0
20.0

Zonas sem
classificação

10.0
0.0
P1 Pontos de Medição P2

Figura 17. Averiguação do cumprimento do critério da exposição máxima (Lden).

Análise do Critério de Exposição Máxima

Ln dB(A)

60.0
50.0

Ln

40.0

Zonas Sensíveis

30.0
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Figura 18. Averiguação do cumprimento do critério da exposição máxima (Ln).

De acordo com a avaliação in situ é possível constatar que o ambiente sonoro que carateriza a área em estudo se
apresenta pouco perturbado no ponto de medição P2, onde os níveis sonoros obtidos são abaixo dos valores
máximos admissíveis para o Lden e Ln constantes do RGR e considerando as zonas sensíveis e zonas mistas;
moderadamente perturbado no ponto P1, onde os níveis sonoros registados estão acima dos valores máximos
admissíveis para o Lden e Ln constantes do RGR considerando apenas as zonas sensíveis (para as zonas mistas os
índices são cumpridos). Os valores dos níveis sonoros mais elevados foram registados, como seria de esperar, no
ponto P1, mais próximo da população e da via de circulação EM 536 ultrapassando os limites máximos
admissíveis.
Assim, pode-se afirmar que os valores de Lden e Ln obtidos refletem a situação atual do ambiente sonoro, cuja
influência principal é a presença humana e o ruído inerente à circulação de veículos de acesso à área em estudo,
com especial relevância para o tráfego rodoviário com origem na via de circulação acima referida.
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3.3.

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

3.3.1.

USO DO SOLO

3.3.1.1. Metodologia
Neste descritor carateriza-se a situação atual em termos de ocupação e usos do solo, de modo a permitir uma
predição e análise de impates ambientais que relacionados com a proposta em causa.
A identificação dos usos do solo foi efetuada com base na informação recolhida in situ, complementada com as
caraterizações anteriores do local, designadamente no Plano Diretor Municipal de Ponte de Sôr (PDM Ponte de
Sor) e no Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005).

3.3.1.2. Identificação e caraterização
Segundo a informação constante no Plano Diretor Municipal de Ponte de Sor (PDM Ponte de Sor) e no Plano
Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005) é de referir que o uso predominante é o montado, neste caso de azinho
(Quercus rotundifolia) e zona agrícola, atualmente em pousio. A área do Projeto está inserida no Sítio da Rede
Natura 2000, de Cabeção (ICN, 2005), sendo de referir que 39% deste Sítio pertence ao concelho de Ponte de Sor.
De acordo com a planta de ordenamento constante no PDM (PDM Ponte de Sor) verifica-se que a área de Projeto
se insere na área industrial, envolvida a sul e a poente por área agrícola e a norte por área florestal exclusivamente
ocupada por montado, sendo portanto uma área classificada por povoamentos de sobro e de azinho.

3.3.2.

FLORA E VEGETAÇÃO

3.3.2.1. Metodologia
Foi efetuada uma amostragem de campo, em Março de 2015, procedendo-se à realização de percursos nos quais
foram registados os táxones identificados em campo e recolhidos outros com vista à sua posterior identificação
através da bibliografia adequada. A nomenclatura dos táxones seguiu as publicações de Franco (1971-1984),
Franco & Rocha Afonso (1994-2003), Castroviejo et al. (1986-2008), Valdés et al. (1987a,b,c).
Na prospeção de campo foram identificadas unidades com individualidade ecológica. Esta identificação foi feita
com base na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais, bem como na ocorrência de habitats
naturais ou semi-naturais da Rede Natura 2000.
A metodologia utilizada na caraterização da Flora e Vegetação permite uma análise global das comunidades
vegetais da área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas ecológicos envolventes e analisar
a evolução da vegetação atual comparativamente com a vegetação natural potencial desta região. Esta abordagem
procura determinar quais as formações vegetais representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância
ecológica, tentando identificar e caraterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através de uma
correspondência aos tipos de habitats naturais que figuram no Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005).
A análise da componente de flora e vegetação foi efetuada com base na avaliação da situação de referência de
vários descritores ambientais (e.g. solo, clima, ocupação do solo), recorrendo à informação de base cedida pela
entidade promotora e com base em elementos disponíveis para consulta pública pelas diferentes instituições.
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Para integração de espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu-se à consulta da legislação aplicável,
programas em vigor e convenções internacionais, nomeadamente a Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE),
transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, recentemente ajustada no Decreto-Lei n.º
n.º49/05, de 24 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que aprova a proteção ao sobreiro e o
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005).

3.3.2.2. Identificação e caraterização

3.3.2.2.1.

Síntese Bioclimática e Biogeográfica

A bioclimatologia é uma ciência que explica as diferenças na distribuição das espécies vegetais no Globo. Segundo
Rivas-Martínez (1983), esta ciência, estuda a relação entre os fatores climáticos e o mundo biológico e, com base
na sua caraterização, é possível descrever as comunidades vegetais e determinar as respetivas áreas de distribuição.
Segundo Monteiro-Henriques (2012) a área corresponde ao macrobioclima mediterrânico pluviestacional
oceânico, em que todas apresentam pelo menos dois meses secos em que P<2T. Nos mapas bioclimáticos é possível
identificar o andar bioclimático mesomediterrânico inferior de ombrotipo seco superior.
A Biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição dos seres vivos na Terra (Rivas-Martínez, 1987)
e, para a caraterização das áreas biogeográficas utiliza-se um modelo tipológico hierárquico do território. É uma
ciência que relaciona o meio físico com o biológico, servindo-se de informação gerada por ciências afins como a
Corologia vegetal, a Geologia, a Bioclimatologia e a Fitossociologia (Costa et al., 1998).
Na delimitação de áreas biogeográficas recorre-se à existência de táxones que estão confinados a áreas restritas de
uma determinada região. Dentro deles, incluem-se famílias, géneros, espécies e subespécies endémicas, com áreas
de distribuição muito restritas.
Segundo a carta biogeográfica de Portugal continental (Costa et al. 1998) e à mais recente atualização à escala
Ibérica efetuada por Rivas-Martínez et al. (2011) o enquadramento biogeográfico da área de estudo é a seguinte:

REINO HOLOÁRTICO
REGIÃO MEDITERRÂNICA
SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
Província Mediterrânica Ibérica Ocidental
SUBPROVINCIA LUSO-EXTREMADURENSE
SETOR MARIANICO-MONCHIQUENSE
Subsetor Alentejano-Monchiquense
DISTRITO ALENTEJANO

3.3.2.2.2.

Flora

Realizou-se uma saída de campo em março de 2015 em que, apesar de ser numa época de amostragem pouco
favorável à identificação de espécies vegetais, foram identificados 83 táxones, repartidos por 27 famílias botânicas.
Dos táxones identificados um é endemismo ibérico (Linaria incarnata, Figura 19).
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A área insere-se no Sítio de Cabeção (ICN, 2005) que é caraterizado por uma planície levemente ondulada,
predominando solos arenosos, o montado de sobro (que neste caso não abrange a área de Projeto) associado a
pecuária extensiva. Estas áreas de montados são importantes para a conservação de Halimium verticillatum, no
entanto no montado de azinho existente no local não se observou esta espécie. Por outro lado, no local em questão
predominavam solos de textura argilosa ou argilo-arenosa pelo se verifca fraca potencialidade para a ocorrência
de Halimium verticillatum.

Figura 19. Linaria incarnata (Vent.) Spreng em floração na área de estudo.

Na área estudada as espécies dominantes são herbáceas, na grande maioria vivazes, e encontram-se em estados
vegetativos muito iniciais pelo que a listagem de espécies apresentada na Tabela 20 poderia ser bastante ampliada
em época favorável à identificação.

Tabela 20. Elenco florístico
Família

Táxones

Araceae

Arisarum vulgare Targ.-Tozz.

Boraginaceae

Echium plantagineum L.

Calitrichaceae

Callitriche stagnalis Scop.

Endemismo

Cerastium glomeratum Thuill.
Caryophyllaceae

Illecebrum verticilatum L.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Spergula arvensis L.
Cistus crispus L.

Cistaceae

Cistus salviifolius L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
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Família

Táxones

Endemismo

Andryala integrifolia L.
Anthemis arvensis L.
Carlina racemosa L.
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Galactites tomentosa Moench
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset
Compositae

Hypochaeris glabra L.
Hypochaeris radicata L.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp.
longirrostris Finch & P. D. Sell
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Scolymus hispanicus L.
Senecio jacobaea L.
Senecio vulgaris L.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Diplotaxis catholica (L.) DC.

Cruciferae

Lepidium heterophyllum Benth.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

Cyperaceae

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak

Fagaceae

Quercus rotundifolia Lam.
Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Geraniaceae

Geranium dissectum L.
Geranium mole L.
Agrostis castellana Boiss. & Reuter
Agrostis pourretii Wild.
Agrostis stolonifera L.
Avena barbata Link
Briza maxima L.

Gramineae

Briza minor L.
Bromus diandrus Roth
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L. subsp. lusitanica
(Stebbins & Zohary) Rivas Mart. & Izco
Festuca ampla Hack. subsp. ampla
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Família

Táxones

Endemismo

Holcus lanatus L.
Holcus mollis L. subsp. mollis
Lolium multiflorum Lam.
Phalaris coerulescens Desf.
Poa bulbosa L.
Poa trivialis L. subsp. sylvicola
Hemionitidaceae

Anogramma leptophylla (L.) Link

Isoetaceae

Isoetes histrix Bory

Juncaceae

Juncus bufonius L.
Mentha pulegium L.

Labiatae

Prunella vulgaris L.
Stachys arvensis (L.) L.
Medicago polymorpha L.

Leguminosae

Ornithopus compressus L.
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce
Trifolium angustifolium L.
Allium sp.

Liliaceae

Asparagus aphyllus L.
Asphodelus aestivus Brot.
Urginia maritima (L.) Baker

Linaceae

Linum bienne Miller

Lythraceae

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. in
Majevski

Orchidaceae

Serapias sp.

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae L.

Plantaginaceae

Plantago coronopus L.
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.)
Murb.

Polygonaceae

Rumex bucephalopharus L.
Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.)
Arcang.

Ranunculaceae

Ranunculus paludosus Poiret

Rosaceae

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.

Rubiaceae

Galium sp.
Sherardia arvensis L.

Scrophulariaceae

Linaria incarnata (Vent.) Spreng.

Ibérico

Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Umbelliferae

Daucus carota L.
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3.3.2.2.3.

Vegetação

O mosaico de vegetação é pouco diverso, em que em grande parte da área domina o montado de azinho, cujo sobcoberto é constituído por um prado dominado pela gramínea Agrostis stolonifera (Figura 20). Da composição
florística deste prado fazem ainda outras gramíneas como Cynnodon dactylon, Dactylis glomerata subsp.
lusitanica e Phalaris coerulescens.
Com base nas observações de campo das espécies e comunidades vegetais presentes, nos diferentes tipos de
ocupação do solo e unidades de paisagem, foram identificadas as seguintes unidades ecológicas:
Montado de azinho - No sob-coberto do montado podem ser observados pontualmente alguns arbustos como
Cistus crispus, Cistus salvifolius e Asparagus aphyllus e ainda algumas liliáceas como Urginea maritima e
Asphodelus aestivus. Sobcoberto herbáceo dominado por um prado de Agrostis stolonifera (Figura 20).

a)

b)

Figura 20. a) Agrostis stolonifera pormenor da rebentação, b) montado de azinho com subcoberto de Agrostis
stolonifera.

Pousio – formação herbácea dominada por Agrostis stolonifera (Figura 21).

Figura 21. Pousio dominada por uma comunidade de Agrostis stolonifera.
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Linha de água – Esta unidade encontra-se completamente desprovida de galeria ribeirinha. Na área de canal
ocorrem algumas comunidades de Callitriche stagnalis e Mentha pulegium (Figura 22) e junto à margem,
comunidades de Festuca ampla ponteadas por juncos (Scirpoides holoschoenus).

Figura 22. Linha de água colonizada por Mentha pulegium e por Callitriche stagnalis.

3.3.2.2.4.

Habitats Naturais e Semi-Naturais

Do ponto de vista da vegetação natural, destacam-se os mosaicos de comunidades herbáceas vivazes e o montado
de azinho (Quercus rotundifolia) (Figura 23). Este último tem correspondência com o habitat 6310 (Montados de
Quercus spp. de folha perene) do anexo I da Diretiva 92/43/CEE, atualmente definidos pelo Decreto-Lei
nº 49/2005 e protegido também pelo Decreto-Lei n.169/2001 alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04.
O habitat 6310, neste caso corresponde a um montado de Quercus rotundifolia, apresenta-se com um grau de
conservação reduzido uma vez que as espécies herbáceas que são caraterísticas das pastagens perenes necessárias
ao diagnóstico deste habitat não estão presentes ou apenas o estão residualmente. Estas pastagens consideradas
diagnosticantes para o montado estão incluídas na classe Poetea bulbosae e são constituídas por mosaicos de
espécies perenes como Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, Erodium botrys entre outras.
Estas pastagens, quando pastoreadas por ovinos com um encabeçamento adequado, mantêm-se estáveis na sua
composição florística e grau de cobertura não evoluindo sucessionalmente para comunidades arbustivas nem
regredindo para comunidades nitrófilas.
A pastagem identificada no local não tem enquadramento na classe Poetea bulbosae mas sim na classe MolinioArrhenatheretea, é dominada por Agrostis stolonifera não tendo enquadramento em nenhum habitat da Diretiva
92/43/CE. A formação herbácea identificada, dominada por Agrostis stolonifera, apresenta uma elevada biomassa,
sendo caraterizada pela presença de outras gramíneas como Cynodon dactylon, Dactylis glomerata subsp.
lusitanica e Phalaris coerulescens, observando-se também uma cobertura bastante considerável e contínua de
Isoetes histrix (Figura 24), favorecida pelo grau de humidade presente em quase toda a extensão do montado. Do
seu elenco de espécies companheiras forma ainda observadas leguminosas como o Trifolium angustifolium,
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Ornithopus compressus e Ornithopus pinnatus e compostas como Carlina racemosa, Senecio jacobaea, Senecio
vulgaris, Galactites tomentosa, Leontodon taraxacoides subsp. longirrostris, entre outras.

Linha de água
Montado de azinho
Pousio

Figura 23. Carta de ocupação da área relativa ao projeto da área de intervenção.

Figura 24. Isoetes histrix Bory.

Nas clareiras do prado de Agrostis stolonifera, a dominância da Isoetes histrix torna-se mais elevada chegando a
atingir, em algumas manchas, uma abundância de 40%. Mas próximo das margens da linha de água observam-se
comunidades dominadas por Poa bulbosa que seriam caraterísticas do montado, e que seriam incluídas também
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num outro tipo de habitat (6220 e neste caso, prioritário para conservação), no entanto já se encontra fora do limite
do loteamento.
O montado, a formação herbácea dominada por Agrostis stolonifera e a linha de água constituem os biótopos mais
representativos dos habitats de potencial ocorrência de espécies dos diferentes grupos faunísticos.
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3.3.3.

FAUNA

3.3.3.1. Metodologia
Para a análise faunística recorreu-se a pesquisa bibliográfica, considerando-se se as áreas geográficas de ocorrência
das espécies e as caraterísticas ecológicas de ocorrência das mesmas para os grupos que poderão ser os mais
afetados pelo projeto, nomeadamente os vertebrados: Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Para além de pesquisa
bibliográfica foi ainda realizada uma saída de campo, em Março de 2015, direcionada para prospeção da ocorrência
das espécies com estatuto de conservação identificadas para a área de estudo de acordo com a Diretiva Comunitária
Habitats (92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º n.º 140/99, de 24 de Abril.
Para a avaliação do estatuto de conservação das espécies faunísticas, consideraram-se as categorias de ameaça das
espécies em Portugal com base no Livro Vermelho dos Vertebrados (SNPRCN 1990) e nas categorias de ameaça
estabelecidas pela UICN – International Union for Conservation of Nature (UICN 2001).
As categorias consideradas são:
•

Extinto (EX) – Quando não restam dúvidas que o último indivíduo morreu.

•

Extinto na Natureza (EW) – Quando a espécie é dada como apenas sobrevivente como cultivo, cativeiro
ou como populações naturalizadas fora da sua anterior área de distribuição.

•

Criticamente em Perigo (CR) – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente
elevado.

•

Em Perigo (EN) – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza muito elevado.

•

Vulnerável (VU) – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza elevado.

•

Quase Ameaçado (NT) – Uma espécie que não se qualifica com nenhuma das categorias Criticamente
em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma
categoria de ameaça num futuro próximo.

•

Pouco Preocupante (LC) – Não se qualifica atualmente em nenhuma das categorias de ameaça
mencionadas. Os táxones de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria.

•

Informação Insuficiente (DD) – Quando não há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou
indireta do seu risco de extinção com base na sua distribuição e/ou estatuto da população.

•

Não Avaliado (NE) – Quando não foi avaliado pelos presentes critérios.

Neste trabalho recorreu-se às obras bibliográficas "Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005"), "Aves
de Portugal." (Catry et al. 2010), " Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal" (Cabral et al., 2005), "Atlas dos
anfíbios e répteis de Portugal." (Loureiro et al. 2008), "Plano Setorial Rede Natura 2000" (ICN, 2005), "Mamíferos
de Portugal." (Mathias et al. 1998).
Neste trabalho apenas foi realizada uma prospeção de campo, pelo que, poderá não traduzir a variabilidade sazonal
da ocorrência de espécies, desta forma, para complementar esta lacuna, foram identificados os habitats existentes,
com o intuito integrar neste estudo espécies faunísticas não observadas, mas com potencial ocorrência nas unidades
de vegetação presentes.
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3.3.3.2. Identificação e caraterização

3.3.3.2.1.

Biótopos

Na área de intervenção foram identificados os seguintes biótopos como os mais representativos da ocorrência de
espécies dos diferentes grupos faunísticos.

3.3.3.2.1.1.

Pousio

O biótopo pousio tem alguma representatividade na área de intervenção, provavelmente este biótopo é
consequência do sistema de rotação agrícola, encontrando-se na altura de levantamento de campo em pousio. A
vegetação é essencialmente herbácea e de altura reduzida.

3.3.3.2.1.2.

Montado

Sistema de exploração extensiva, esparso com subcoberto dominado por comunidades herbáceas anuais e perenes,
que constitui para algumas espécies faunísticas biótopo de alimentação, reprodução e refúgio.

3.3.3.2.2.

Elenco faunístico

3.3.3.2.2.1.

Anfíbios e Répteis

Das 17 espécies de anfíbios e 30 répteis terrestres existentes em Portugal continental e considerando os seus
respetivos habitats potenciais bem como os dados da sua distribuição segundo Loureiro et al. (2008),
reconheceram-se 8 espécies de anfíbios e 2 espécies de répteis com possível ocorrência na área de estudo. Destas,
apenas foi observada no local a Rana perezii, a qual se encontra classificada com estatuto de proteção pouco
preocupante pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006).
Abaixo apresenta-se uma breve descrição da distribuição e habitats das 8 espécies de anfíbios referidas.

Alytes cisternasii Boscá, 1879
Nome comum: sapo-parteiro-ibérico
Em Portugal apresenta uma distribuição praticamente contínua a sul do rio Tejo, estando muitas vezes associada
a bosques esclerófitos e montados de sobro e azinheira. Em contexto nacional o estatuto de conservação desta
espécie é “Pouco Preocupante” (Cabral et al., 2005).
As principais ameaças são a destruição e alteração dos habitats favoráveis à sua ocorrência.
É uma espécie endémica do Centro e Sudoeste da Península Ibérica
Na zona observou-se uma linha de água torrencial já no limite da propriedade, no entanto, esta constitui um habitat
potencial para o sapo-parteiro-ibérico.
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Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: sapo-comum
O sapo-comum ocorre numa grande variedade de biótopos, apresenta uma elevada amplitude ecológica, podendo
ser observado desde zonas húmidas a zonas abertas ou com vegetação densa, zonas cultivadas ou próximo de áreas
habitadas.

Bufo calamita Laurenti, 1768
Nome vulgar: sapo-corredor
O sapo-corredor tem uma ampla distribuição no território nacional, ocorrendo desde o nível do mar até aos 1900
m de altitude. Ocupa geralmente habitats abertos e semi-abertos, sobre solos arenosos que possam ser facilmente
escavados.

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)
Nome vulgar: sapo-de-unha-negra
Em Portugal, o sapo-de-unha negra apresenta uma distribuição praticamente contínua a sul do rio Tejo, ocorrendo
geralmente abaixo dos 700 m.

Pleurodeles waltl Michahelles, 1830
Nome vulgar: salamandra-de-costelas-salientes
Ocorre de forma quase contínua na metade meridional de Portugal, desde o nível do mar até cerca de 900 m,
desaparecendo em zonas com precipitação acima de 1000 mm.
Do seu habitat fazem parte, lagos, lagoas, poços e valas de irrigação. A linha de água, presente no limite da área
do loteamento, constitui um possível habitat para esta espécie.

Rana perezi Seoane, 1885
Nome vulgar: rã-verde
A rã-verde é anfíbio mais frequente em Portugal continental.
Do seu habitat fazem parte todos os habitats aquáticos (Ferrand de Almeida et al., 2001). Na área de estudo foi
observada na linha de água que limita a propriedade do loteamento.

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: salamandra-de-pintas-amarelas
Em Portugal, esta espécie pode ser encontrada desde o nível do mar até ao planalto da Serra
da Estrela. Do seu habitat estão excluídas as zonas agrícolas sem coberto arbóreo. A linha de água presente na área
de estudo constitui um habitat potencial para esta espécie.
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Triturus boscai (Lataste, 1879)
Nome vulgar: tritão-de-ventre-laranja
Em Portugal, este tritão distribui-se por quase todo o país. Ocorre numa grande variedade de habitats terrestres,
desde bosques, prados e zonas agrícolas, em geral na proximidade de meios aquáticos com condições apropriadas
para a sua reprodução. A linha de água presente na área de estudo constitui um habitat potencial para esta espécie.

Abaixo apresenta-se uma breve descrição da distribuição e habitats das 2 espécies de répteis de ocorrência
potencial na zona do loteamento.

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)
Nome vulgar: cobra-rateira
Em Portugal distribui-se amplamente em todo o território numa grande diversidade de habitats, nomeadamente
montados.

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: lagartixa-do-mato
Distribui-se por todo o território de Portugal continental, sendo muito abundante numa grande diversidade de
habitats.

3.3.3.2.2.2.

Aves

Em Portugal continental ocorrem cerca de 288 espécies de aves destas 52 (Anexo 5), são espécies referenciadas
para na área de estudo. Das aves identificadas a grande maioria possui estatuto de conservação em Portugal de
pouco preocupante (Lc), 2 espécies tem estatuto quase ameaçada (NT) nomeadamente a águia-calçada (Hieraaetus
pennatus) e picanço-barreteiro (Lanius senator), 6 possuem são vulneráveis (VU) cuco-rabilongo (Clamator
glandarius), falcão-peregrino (Falco peregrinus), ógea (Falco subbuteo), bútio-vespeiro (Pernis apivorus),
cegonha-branca (Ciconia ciconia), milhafre-real (Milvus milvus) e 1 espécie em perigo de extinção (EN)
tartaranhão-caçador Circus pygargus.
Desta forma descrevem-se alguns aspetos ecológicos destas espécies de avifauna com estatuto de conservação:
Cegonha-branca (Ciconia ciconia) – Esta é uma espécie migradora, mas com população residente e nidificante em
Portugal. Trata-se de uma espécie limícola e terrestre, como hábitos de alimentação carnívora. Em Portugal esta
espécie encontra-se bem representada, não se encontrando ameaçada.
Cuco-rabilongo (Clamator glandarius) - Espécie migradora nidificante no território português. Trata-se de uma
espécie terrestre, que utiliza os ninhos de outras espécies, geralmente de corvídeos, para pôr os seus ovos. O cucorabilongo é insectívoro, alimentando-se de insetos e lagartas.
Milhafre-real (Milvus milvus) – O Milhafre-real é uma espécie potencial na área, classificada como Quase
Ameaçada em Portugal. Esta ave alimenta-se de pequenos vertebrados como repteis e anfíbios e tende a preferir
zonas húmidas, podendo ter uma ocorrência muito ocasional na área.
Falcão-peregrino (Falco peregrinus) - Ave de rapina, com hábitos diurnos, caçador que se alimenta de outras aves
como o pombo. Esta espécie prefere espaços abertos para caçar as suas pressas. Nidifica em locais altos tendo
preferência por arribas e escarpas.
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Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) - A águia-calçada é uma ave migradora que ocorre em Portugal de Março a
Setembro. Nidifica em rochedos ou árvores em ninhos onde poe 1 a 2 ovos. Alimenta-se das suas pressas como
pequenos mamíferos, répteis ou outras aves.
Ógea (Falco subuteo) – A Ógea é uma espécie migradora com estatuto de Vulnerável. Trata-se de uma espécie
carnívora, que se alimenta das pequenas presas que caça como grandes insetos e pequenas aves. Utilizam ninhos
abandonados de corvídeos para nidificarem.
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) - O tartaranhão-caçador é uma espécie migradora, que ocorre em Portugal
na primavera e no verão. Nidifica em ninhos que constrói no chão. Trata-se de uma espécie carnívora que se
alimenta predominantemente de pequenos ratos.
Picanço-barreteiro (Lanius senator) - Espécie residente nidificante no território português. Trata-se de uma espécie
terrestre, com hábitos de alimentação maioritariamente insectívora.

Das 52 espécies referenciadas 27 aves possuem nidificação confirmada e 25 nidificação provável.

3.3.3.2.2.3.

Mamíferos

Em Portugal continental existem cerca de 70 espécies de espécies de mamíferos não marinhos, das quais 4 espécies
tem provável ocorrência na área em estudo, destacando-se o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) com Quase
Ameaçado (NT) e o rato de Cabrera, espécie de mamífero, com estatuto de conservação de vulnerável (VU) e
incluída na Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-Lei n.º n.º140/99,
de 24 de Abril, anexo II. Este último tem como habitat o prado que ocupa grande parte da zona de estudo, dominado
pela gramínea Agrostis stolonifera.
Abaixo apresenta-se uma breve descrição da distribuição e habitat das 4 espécies acima referidas.

Ordem:RodentiaBowdich,1821
Família: Cricetidae G. Fischer, 1817

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: rato-dos-bosques
Também conhecido por ratinho-do-campo, tem como habitat preferenciais os bosques, matagais e terrenos
agrícolas.

Microtus cabrerae Thomas, 1906
Nome vulgar: rato de Cabrera
O rato de Cabrera ocupa principalmente bosques abertos, campos e pastagens, geralmente perto de água ou com
humidade. É um endemismo ibérico com estatuto vulnerável cuja área de distribuição abrange o Alto Alentejo
(onde se situa a zona de loteamento). As colónias do rato de Cabrera ocorrem geralmente em formações de
gramíneas perenes (Figura 25), juncais, comunidades nitrófilas, margens de ribeiras temporárias, solos alagados
e, mais ocasionalmente, junto das orlas de ribeiras permanentes (Fernández-Salvador 1998). As áreas favoráveis
à ocorrência da espécie coincidem muitas vezes com áreas adequadas para a agricultura e pastorícia. Assim, a
destruição e fragmentação do habitat devido a pastoreio excessivo, agricultura ou reconversão para floresta
constituem alguns dos principais fatores de ameaça.
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Figura 25. Área de potencial ocorrência do rato de Cabrera.

Ordem:CarnivoraBowdich,1821
Família: Canidae G. Fischer de Waldheim, 1817

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: raposa
A raposa é um carnívoro selvagem com uma ampla distribuição adaptando-se a quase todos os habitats: matagais,
florestas, campos agrícolas, montanhas, zonas pantanosas, dunas e até zonas urbanas.

Ordem:LagomorphaBrandt,1855
Família: Leporidae Fischer de Waldheim, 1817
Espécie: Oryctolagus cuniculus(Linnaeus, 1758)
Nome vulgar: coelho-bravo
O coelho-bravo é uma espécie cinegética originária da Península Ibérica cujo habitat varia desde prados e matos a
bosques abertos.
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3.3.4.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

3.3.4.1. Metodologia
O Estudo de Impacte ambiental – descritor Património para a construção da Área Industrial de Galveias teve início
com a realização prévia de uma pesquisa bibliográfica à qual se seguiu um reconhecimento físico do local e a
prospeção sistemática do terreno.
No decorrer da fase de pesquisa bibliográfica, o trabalho foi dirigido para a recolha de elementos referentes ao
contexto histórico e geográfico da região, na qual se insere a infraestrutura em análise, e para a identificação de
eventuais sítios arqueológicos ou elementos arquitetónicos a confirmar durante a fase de trabalho de campo. Para
este efeito, além das publicações (em particular a Carta Arqueológica de Ponte de Sor, publicada em 1999), foram
consultadas as bases de dados online de referência para o património arqueológico, arquitectónico e património
classificado, como sejam a da Direção Geral do Património Cultural (http://www.patrimoniocultural.pt), do Portal
do Arqueólogo (http://arqueologia.igespar.pt/) e do site do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
(http://www.monumentos.pt).
Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada a prospeção sistemática da área correspondente aos 19 ha da
área do Projeto. Este procedimento consiste na observação directa do terreno percorrido de forma sistemática,
seguindo o método de field walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal (CMP) (esc. 1:25.000),
folha nº 368, bem como do ortofotomapa disponibilizado, para melhor orientação.
Sempre que justificado, procedeu-se ao registo fotográfico das ocorrências patrimoniais identificadas e descrição
das mesmas quanto à sua caraterização, implantação, estado de conservação, etc.

3.3.4.2. Identificação e caraterização
Relativamente à área ocupada pelo Projeto, a mesma carateriza-se por ser uma zona plana, com diferenças de cota
altimétrica pouco acentuada.
A vegetação é, na sua maioria, rasteira, embora o terreno se encontre pontilhado com sobreiros (Quercus Suber),
ainda que de forma irregular. Existem pequenos cursos de água que atravessam a área, embora só devam ter um
caudal assinalável no pico do Inverno. Não existem sinais que levem a considerar que o terreno tenha sido
utilizado, recentemente, para a prática da agricultura. À semelhança de terrenos contíguos, esta área deverá ter na
pastorícia sua utilização primordial.
Não foram identificados elementos patrimoniais, de cariz etnográfico, caraterísticos desta região, tais como poços,
noras, estruturas de apoio agrícola, etc.
Após consulta da Carta Arqueológica do Concelho de Ponte de Sor e da Base de Dados do Portal do Arqueólogo,
verificamos que se encontram inventariados 9 sítios arqueológicos na freguesia de Galveias: Cabeçãozinho, Tio
Justo, Senhor das Almas, Asseiceira, Pedras do Ambrósio 1, Pedras do Ambrósio 2, S. Saturnino, Tapada das
Pinheiras e Serra das Galveias. Nenhum dos sítios se localiza dentro ou próximo da área do Projeto. Os sítios
arqueológicos mais próximos da área do Projeto são Asseiceira, a cerca de 1700 m para noroeste e Serra das
Galveias, a cerca de 2000 m para sudoeste.
Na Carta Arqueológica de Ponte Sor são ainda referidos mais dois sítios que não foram identificados no terreno
pelos autores.
A zona onde será implantada a Área Industrial de Galveias é conhecida como “Assumada”, embora tal topónimo
não figure na CM 368 à escala 1/25000.
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Segundo o Dicionário Português Online (http://www.lexico.pt), “assomada” poderá corresponder à ação de
assomar; a presença, manifestação ou aparição; cimo ou cume; designação de altura ou elevação; apogeu, máximo
ou culminação. Conforme foi referido a zona não apresenta grandes diferenças em termos de cotas altimétricas,
pelo que a hipótese de se tratar de um topónimo de cariz orográfico ou geográfico parece não fazer sentido. A
outra hipótese, relacionada com “aparição”, remete-nos para o contexto religioso. Nem a prospeção realizada nem
as fontes orais permitiram confirmar esta hipótese, uma vez que não há registo de ter existido aqui um local de
culto ou romaria.
A visibilidade dos solos era, na generalidade, boa (Figura 26). A vegetação era rasteira, embora nalguns locais seja
um pouco maior, não permitindo efetuar uma leitura correta da superfície do solo. O relevo pouco acentuado
também auxiliou a progressão no terreno.
Não foram identificados elementos de valor arqueológico/patrimonial.

Figura 26. Mapa de visibilidade: a amarelo zona com boa visibilidade e a laranja zona com muito boa
visibilidade.
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3.3.5.

RESÍDUOS

3.3.5.1. Metodologia
Pretende-se neste capítulo efetuar a caraterização da situação de referência relativa aos Resíduos, ou seja, a
situação atual na ausência do Projeto, da área de implantação do Loteamento Industrial de Galveias, na Freguesia
de Galveias, Concelho de Ponte de Sor. A caraterização dos resíduos foi feita visualmente in loco através de visita
de campo.

3.3.5.1.1.

Disposições legais

Atualmente, existe uma série de diplomas legais que regulam o setor dos resíduos, desde os resíduos urbanos aos
hospitalares, passando pelos industriais e, também, pelos agrícolas e florestais, que deverão ser tidos em conta no
presente Projeto.
Dada a dispersa regulamentação comunitária, a evolução do direito e da ciência, a necessidade de reforçar o
princípio da prevenção e valorização em detrimento da eliminação de resíduos e, também, ao entendimento que se
chegou de que a “responsabilidade pela gestão de resíduos deve ser partilhada pelo todo da coletividade: do
produtor de um bem ao cidadão consumidor, do produtor do resíduo ao detentor, dos operadores de gestão às
autoridades administrativas reguladoras”, a 5 de Setembro de 2006 foi publicado o novo regime jurídico de gestão
de resíduos em Portugal, com redação dada no Decreto-Lei n.º 178/2006. Este novo regime transpõe para ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º
91/689/CEE, do Concelho de 12 de Dezembro, revogando o anterior regime definido pelo Decreto-Lei n.º 239/97,
de 9 de Setembro.
Este diploma foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, com o objetivo de reforçar
a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem com vista a prolongar o seu tempo
de vida útil.
Na sua atual redação, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, aplica-se aos produtores de resíduos, às
operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem,
triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e
à monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respetivas instalações.
Excluem-se do âmbito de aplicação os efluentes gasosos emitidos para a atmosfera e as águas residuais, com
excepção dos resíduos em estado líquido – sujeitos a legislação específica – a biomassa florestal e a biomassa
agrícola e outros resíduos sujeitos a legislação especial, tais como, resíduos radioativos ou resultantes da
prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras,
cadáveres animais e explosivos. A biomassa florestal e a biomassa agrícola, resíduos biodegradáveis, poderão ser
incluídas na legislação atual acerca do melhoramento da eficiência energética de Portugal, devendo ser sempre
recolhida e encaminhada para centrais de valorização de biomassa existentes no nosso país (Decreto-Lei n.º
62/2006, de 21 de Março - Transpõe para o direito nacional a Diretiva n.º 2003/30/CE, de 8 de Maio, promovendo
a colocação no mercado de cotas mínimas de biocombustíveis em contraponto ao uso de combustíveis fósseis;
Resolução da Assembleia da República n.º 53/2005, de 03 de Outubro - Relativa à adopção de medidas de
aproveitamento energético dos resíduos florestais).
Paralelamente, foram publicados outros diplomas legais que permitem uma melhor integração de todo o regime
jurídico de gestão de resíduos, dos quais se salientam para este estudo:
•

Portaria n.º 1407/2006, de 18 de Dezembro – Relativa à taxa de gestão de resíduos;
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•

Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Revoga as Portarias n.os 768/88, de 30 de
Novembro, e 792/98, de 22 de Setembro, as alíneas e), f) e g) do n.º 3 do anexo I e b) e c) do n.º 5 do
anexo II, todas da Portaria n.º 572/2001, de 6 de Junho, bem como os Despachos n.os 7415/99, de 25 de
Março, 6493/2002, de 26 de Março, e 9627/2004, de 15 de Maio, e o n.º XV do anexo II-B do Despacho
n.º 10863/2004, de 1 de Junho ;

•

Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março - Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprovou
o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).
Revoga ainda a Portaria n.º 178/97, de 16 de Maio ;

•

Portaria n.º 32/2007, de 8 de Janeiro - Aprova o regulamento interno da Comissão de Acompanhamento
da Gestão de Resíduos (CAGER);

•

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Publica a Lista Europeia de resíduos e define as operações de
valorização e de eliminação de resíduos. Revoga as Portarias n.º 15/96, de 23 de Janeiro e n.º 818/97, de
5 de Setembro.

3.3.6.

IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO

Da visita ralizada ao local de implantação do Projeto, verificou-se que o mesmo é dominado na sua totalidade por
vegetação rasteira densa e vegetação arbustiva e arbórea dispersa. Deste modo, os únicos resíduos a fazer
referência nesta caraterização são os resíduos silvícolas/biomassa provenientes de vegetação, principalmente,
arbórea que vai secando.
Uma vez que não existe qualquer tipo de exploração da área a intervencionar, não é possível quantificar o volume
de resíduos existentes.
Nas Figura 27 e Figura 28 pretende-se ilustrar a área de estudo.

Figura 27. Perspetiva geral da área de estudo.
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Figura 28. Exemplo dos resíduos silvícolas/biomassa existe na área de estudo.

Apesar dos resíduos florestais/silvícolas, ou biomassa florestal (contemplados nesta caraterização), não estarem
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, a sua gestão deverá ser feita à luz da atual política
energética que aposta fortemente na utilização de biocombustíveis no lugar dos combustíveis fósseis cada vez mais
escassos e de valor financeiro elevado. Deste modo, estes resíduos devem ser recolhidos e encaminhados, como já
foi referido anteriormente, para os centros de valorização de biomassa existentes em Portugal. O Arvoredo caído,
dado que a limpeza das matas e florestas é obrigatória, constituirá igualmente uma fonte de produção de biomassa
florestal sujeita a valorização.
Apesar da legislação existente impor estratégias de gestão específicas para cada resíduo, a Gestão de Resíduos
deve sempre ter como base os seguintes princípios:
1º. Redução
2º. Reutilização
3º. Reciclagem
4º. Valorização Energética
5º. Deposição Final em Aterro
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3.4.

PLANEAMENTO

3.4.1.

PAISAGEM

3.4.1.1. Metodologia
Os procedimentos adoptados na elaboração deste estudo conjugam abordagens metodológicas distintas que se
interceptam numa avaliação final. A primeira abordagem efetuada, de natureza mais empírica, corresponde a um
conjunto de procedimentos que recorrem a uma avaliação sensitiva baseada na experiência “in situ” do local em
estudo. A segunda abordagem, de cariz mais sistematizado, corresponde a um processo de análise espacial em
ambiente SIG, onde a construção do modelo digital do terreno possibilita derivações analíticas, como a análise de
visibilidade, que permite a formulação de cenários prospetivos relativamente à implantação das futuras
infraestruturas tanto a nível do impacte visual que lhes estará associado, como das potencialidades em termos de
abrangência visual de um determinado ponto de observação.
O estudo de paisagem agora apresentado é constituído pela descrição dos seguintes aspetos:
•

abordagem conceptual à paisagem;

•

descrição da situação de referência:

•

enquadramento regional e local da área de intervenção;

•

identificação e caraterização das unidades visuais de paisagem presentes na área de influência visual do
Projeto;

•

avaliação da sensibilidade visual.

Paisagem Uma Abordagem Conceptual
Desde os conceitos mais amplos aos de maior precisão, de maior grau de definição, a concepção de paisagem varia
consoante o nível de aproximação efetuada aos seus mais variados elementos. Uma primeira observação da
paisagem, quer direta quer através das mais variadas representações, revela um mosaico mais ou menos ordenado
onde se vislumbram inúmeras formas e cores. Por outro lado, se aquela se realizar com um maior nível de
pormenor, os elementos constituintes do mosaico começam a diferenciar-se, revelando uma complexa
organização, bem como uma extrema dinâmica de mudança.
Numa qualquer paisagem, todo e qualquer elemento individualizado, num determinado nível de análise, pode
tornar-se alvo de um estudo detalhado, no entanto, um estudo mais abrangente corresponderá ao entendimento do
todo em que esses elementos parcelares se inserem, possibilitando a inteleção da estrutura e funcionamento
conjunto do mosaico. Neste âmbito, qualquer abordagem efetuada à paisagem poderá ser alvo de diferentes linhas
de especialização, desde a perspetiva histórica – passando pela explicação científica de toda a dinâmica que se lhe
associa – até à apreciação puramente estética, e em que todas constituem aproximações válidas ao que se pode
denominar estudo da paisagem global (Figura 29).
Atualmente, a paisagem reflete o registo acumulado da evolução biofísica e da história das culturas precedentes,
assentando a sua concepção na expressão da interação espacial e temporal do indivíduo com o meio, representando
o produto da interação entre os elementos abióticos de potencial ecológico – como o clima, a geologia e o relevo
– os elementos bióticos, que congregam a exploração biológica do espaço – constituída pela vegetação, fauna e o
solo, considerado como um elemento vivo – e o Homem, agente explorador e transformador do espaço (figura
anterior). Fatores como o uso do solo, a estrutura da propriedade e a tipologia de povoamento, consideram-se como
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reflexo da interferência humana na construção da paisagem, ainda que, muitas vezes, sejam fortemente
condicionados pelas anteriores variáveis. No que se refere aos impates associados à implantação de novas intrusões
visuais, a sua influência na paisagem revela-se subjetivo, uma vez que o maior impacte se situa na esfera visual,
sendo, por vezes, associado a conceitos de estética meramente pessoais. Na base deste pressuposto encontra-se
uma acepção pictórica que, por diversas vezes ao longo da história, se situou no cerne da definição do conceito de
paisagem, variando este de acordo com as diferentes perspetivas de quem a pinta. O significado pictórico da
paisagem continua, ainda, a situar-se na base de muitas definições, referindo esta como a imagem que representa
a vista de um setor natural, o mesmo sucedendo com o significado físico do território, enquadrando a paisagem
apenas como o relevo de uma região, produzido ou modificado por forças geológicas. A avaliação subjetiva que
se associa à paisagem e, em particular, às diversas intrusões visuais que, cada vez mais, nela marcam presença,
acaba, também, por refletir tanto a complexidade como a parcialidade que a definição do conceito de paisagem
continua a suscitar.

Estrutura Biológica

Estrutura Ecológica
Geologia
Relevo
Clima

Paisagem

Solos
Fauna
Vegetação

Humanização do Território
Tempo
Figura 29. Abordagem conceptual à paisagem

3.4.1.2. Identificação e caraterização
O conceito de unidade de paisagem representa uma aproximação conceptual à paisagem, por sugerir uma porção
perceptível do espaço, ou seja, uma área concreta, descritível, analisável e projetável. A definição de unidades
homogéneas de paisagem constitui, por si só, um apropriado meio de diagnóstico ambiental, bem como um
documento geográfico ímpar, podendo ser aplicado em diferentes escalas e níveis de percepção, como ao nível
local, regional ou nacional, revelando-se um instrumento prático e tático face à sustentabilidade do
desenvolvimento. As unidades de paisagem adoptadas na caraterização do presente estudo correspondem às
incluídas no estudo de Identificação e Caraterização de Unidades de Paisagem em Portugal Continental da autoria
do Prof. Alexandre Cancela d’Abreu, da Prof.ª Teresa Pinto Correia e da Arq.ª Paisagista Rosário Oliveira. Sendo
um estudo de alcance nacional, a metodologia nele efetuada possibilita um reconhecimento bastante
pormenorizado do território, que, apesar de elaborado numa escala de maior abrangência, permite, contudo, a
extrapolação de alguns valores cruciais para a caraterização da área agora em análise. Para se proceder à análise e
caraterização da paisagem correspondente à área de estudo do Projeto, optou-se por definir dois níveis de análise.
O primeiro nível corresponde a uma caraterização efetuada a um nível regional, sendo que o segundo nível se
reporta a uma análise coincidente com a bacia de influência visual do Projeto correspondente a uma área de 3,5 km
em redor dos novos elementos do Projeto.
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3.4.1.2.1.

Contexto Regional

3.4.1.2.1.1.

Unidades de Paisagem

A área em estudo – Operação de Loteamento na UOPG U11 na Zona Industrial de Galveias – Assumada, localizase na freguesia de Galveias, encontrando-se, assim, plenamente integrada na Unidade de Paisagem 86 – “Charneca
Ribatejana”. A seguir descreve-se a unidade de paisagem que intercepta a área de estudo, sendo o seu
enquadramento apresentado na Figura 30.
Unidade de Paisagem 86 – Charneca Ribatejana
“Extensa charneca, delimitada a oeste pela “Lezíria do Tejo”, a norte pelo “Médio Tejo”, a este pela peneplanície
alentejana, estendendo-se a sul até Vendas Novas e Pegões. Esta unidade é interrompida pelo vale do Sorraia que
corresponde claramente a uma paisagem diferente, marcada por um uso agrícola muito intensivo. A charneca
ribatejana é no geral uma paisagem tranquila, por vezes monótona, com um relevo ondulado muito suave, a que
está associado o montado de sobro. No essencial trata-se de uma paisagem florestal cortada por pequenos e médios
vales que, tradicionalmente, tinham uma utilização agrícola. Repetia-se a uma outra escala o que se passa com o
vale do Sorraia – interrompendo os extensos povoamentos florestais ou silvopastoris, surgem (ou surgiam) de
surpresa vales bem marcados ao nível da morfologia e do uso do solo (parte deles com dimensões consideráveis,
como é o caso dos das ribeiras de Ulme, de São Estevão, do Divor ou de Sor). A charneca apresenta uma baixa
densidade populacional e povoamento concentrado (grandes aldeias e vilas periféricas na sua maior parte, assentos
de lavoura de média e grande dimensão); ao contrário do que se passa noutras áreas do sul do país, não se verifica
aqui um abandono significativo. Domina a grande propriedade, sobretudo com uma exploração de solo extensiva,
tanto ligada ao montado como a plantações extremes (de pinheiros e de eucaliptos) ou, ainda, a povoamentos
mistos destas espécies. Como excepção, ocorrem na charneca usos agrícolas intensivos, tirando partido da
disponibilidade de água no subsolo. Surgem, assim clareiras com “pivots” de rega e outras manchas de regadio
que contrastam fortemente com os maciços florestais dominantes. Até há alguns anos atrás, os fundos dos vales
planos, com aluviões encontravam-se maioritariamente com arrozais, com outras culturas anuais ou pastagens.
Grande parte destes vales têm vindo a ser invadidos por matos e matas. Os assentos de lavoura preservam no geral
a sua estrutura tradicional, de que faz parte a casa grande, a capela, a adega, as casas dos assalariados rurais e, por
vezes, a escola. Os contrastes cromáticos ao longo do ano, sobretudo no setor oriental da unidade, são pouco
evidentes, devido à secura e ao domínio de usos florestais com espécies de folha perene, com destaque para o
sobreiro. Estas caraterísticas determinam uma certa monotonia que, por vezes, é quebrada por mudanças no relevo
ou no uso do solo, fatores que justificam a delimitação de duas sub-unidades. (...) A charneca tem uma clara
identidade paisagística, apesar de já ser menos evidente a sua associação ao Ribatejo, uma vez que não existem
grandes contrastes na sua transição para as unidades a nascente, e principalmente, para sul (“Charneca do Sado”).
Assim, pode dizer-se que a sua identidade será média, comparativamente com o “Vale do Tejo – Lezíria” que a
terá elevada. Os usos são em geral coerentes e sustentáveis, sobretudo no que diz respeito aos montados de sobro
e às matas mistas. O mesmo não se poderá dizer relativamente aos regadios em situações naturalmente secas
(encostas e cabeços), que só se mantêm à custa de enormes adições de materiais e energia. Tem-se vindo a perder
a diversidade de uso adequada à presença dos vales de menor dimensão, muitos deles “invadidos” pelas matas e
matos envolventes. No geral esta paisagem apresenta-se com uma “riqueza biológica” média a elevada (domínio
de sistemas de uso extensivos e bem adaptados às situações biofísicas presentes, ocorrência de habitats e de
espécies com interesse para a conservação). (…) As sensações dominantes nestas paisagens serão de tranquilidade,
equilíbrio, de alguma forma também monotonia. Trata-se de paisagens de reduzida profundidade quase sempre
marcada por contrastes luz/sombra devidos ao arvoredo, no geral com o verde seco como cor dominante, só um
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pouco matizada pelos castanhos dos troncos dos sobreiros ou pinheiros. (…)” (Abreu et al, 2004: Vol IV, 185 –
188)

Figura 30. Unidade de Paisagem.

3.4.1.2.2.

Avaliação da Capacidade Paisagística

A paisagem, não sendo, apenas, considerada como a expressão espacial e visual do território constitui, também,
um recurso natural escasso e valioso, devendo assumir um ascendente elevado no momento de decisão
relativamente à implementação de novas atividades impactantes. Deste modo, é importante a determinação da
capacidade paisagística do território, ou seja, determinar a qualidade visual, a potencialidade e a fragilidade de
uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas.
A metodologia implementada no âmbito da análise da paisagem para a área de estudo, contempla, na sua acepção,
a aferição do impacte visual associado às diferentes unidades visuais de paisagem identificadas à escala do estudo
(Figura 31). O resultado cartográfico da análise possibilita o enquadramento da área de estudo permitindo uma
aferição direta do impacte visual que se lhe associará.
A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual, englobando
a potencialidade e fragilidade de uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, conjuga
na sua génese o cruzamento entre a Qualidade Visual das Unidades de Paisagem e a Capacidade de Absorção
Visual do território relativamente a novas intrusões visuais.
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Qualidade Visual

Capacidade de Absorção Visual

Unidades Visuais de Paisagem

Sobreposição das Bacias de Visibilidade

- Aspectos Visuais Intrínsecos

- a partir de pontos de observação representativos

- Óptimo Ecológico

da presença humana sobre o território

- Declive
- Orientação de Encostas

Sensibilidade Visual
Figura 31. Unidade de Paisagem

3.4.1.2.2.1.

Unidades Visuais de Paisagem

No âmbito do presente estudo, a qualidade visual é analisada de modo a refletir a variabilidade espacial introduzida
e expressa pelos diferentes elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos distintos – tipos
de relevo, uso do solo, valores visuais e intrusões visuais – de modo a que se possa traduzir convenientemente a
sua expressão. Constituindo um meio de diagnóstico ambiental a identificação e caraterização de unidades visuais
da paisagem assume-se, deste modo, como um procedimento fundamental para a avaliação da qualidade visual de
um território. Tendo por objetivo a quantificação da qualidade visual, processo iniciado com a análise efetuada “in
situ” associada a uma determinada unidade de paisagem, a avaliação é efetuada ao nível dos usos do solo
aumentando a escala da análise e permitindo uma associação mais imediata entre as classes de uso do solo
presentes e a expressão visual das mesmas. Esta análise permite reforçar o uso do solo como um aspeto central e
determinante na aferição das agregações de caráter visual presentes no território, sobrepondo-se, nomeadamente
através da escala da análise e do território, às outras variáveis fisiográficas, permitindo-se uma associação imediata
entre a carta de ocupação do solo e as unidades visuais de paisagem nela presentes. Deste modo, para a persecução
do presente estudo recorreu-se à COS 2007, possuidora de elevado detalhe espacial e temático para o território
continental nacional. Como forma de complementar a informação temática associada ao uso do solo, foi, também,
utilizada a cartografia militar (produzida pelo IGeoE), nomeadamente o levantamento da sua componente
hidrográfica, tendo por objetivo a identificação de planos e cursos de água significativos, não visíveis à escala de
elaboração do Nível 2 da COS 2007. A delimitação de unidades visuais de paisagem resulta, assim, da união
temática entre a carta de ocupação do solo e os planos de água da carta militar. A nomenclatura adoptada para as
diferentes unidades visuais de paisagem baseia-se no nível II da COS 2007, dado considerar-se este como
possuidor de um nível de abrangência e generalização adequado à escala de análise da área de estudo.
A Figura 32 representa as unidades visuais de paisagem adoptadas para a área de estudo, resultantes da associação
entre as classes de uso do solo de Nível 2 da COS 2007 e os planos de água identificados a partir da cartografia
militar.

3.4.1.2.2.2.

Qualidade Visual da Paisagem

O modelo utilizado para a avaliação da qualidade visual das unidades visuais de paisagem consiste no cruzamento
de dois parâmetros fundamentais, por um lado a qualidade visual intrínseca que, de acordo com M. Escribano
(Escribano, 1987), pode ser definida como o atrativo visual que deriva das caraterísticas próprias de cada ponto
do território. Deste modo, por um lado considera-se a valoração estética e “adequação” ecológica da ocupação do
solo, e, por outro, o relevo que se assume como determinante na percepção e entendimento da paisagem pelo
observador, tanto ao nível da sua morfologia, onde o declive assume a maior preponderância, como no que respeita
à insolação, determinante da capacidade de o território poder ser observado.
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Figura 32. Unidades Visuais de Paisagem

No que respeita à avaliação da qualidade visual intrínseca de uma paisagem considera-se a avaliação dos atributos
de uma paisagem expressos pelos “aspetos visuais intrínsecos” que se definem em função dos elementos presentes
em cada ponto do território. Tratando-se este de um parâmetro exclusivamente baseado no conhecimento empírico
do território a sua avaliação é assim dotada de um caráter de maior subjetividade, onde são considerados aspetos
de natureza estética associados à ocupação do solo (aspetos naturais como a vegetação, presença de água, etc), e
ao seu enquadramento de acordo tanto com o horizonte visual ou fundo cénico como com a envolvente imediata
(vistas da envolvente direta). Por outro lado, a avaliação da valoração estética integra, também, o “óptimo
ecológico” como forma de representar o grau de equilíbrio ecológico associado a determinada unidade visual,
sendo determinado em função do ambiente em que se encontra, permitindo aferir o valor tanto a partir do aspeto
de naturalidade que empresta à paisagem como da condição de escassez crescente associada a um determinado
tipo de recurso natural. A Tabela 21 apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros.
Podemos, assim, considerar que, de forma generalizada, constituindo agregações visuais cuja leitura de conjunto
as individualiza da envolvência, se identificam as Unidades Visuais de Paisagem presentes na Figura anterior a
seguir descritas:
•

Território Artificializado: esta unidade visual encontra-se associada aos espaços edificados (na sua
maioria a edificado de cariz residencial) e/ou de equipamentos. Corresponde, essencialmente, à povoação
de Galveias e à rede viária presente na área de estudo, totalizando cerca de 1,34% da área de influência
visual;

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

80

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

•

Área Agrícola e Agro-Florestais: representando áreas de exploração simultânea de várias culturas
agrícolas, maioritariamente de cariz permanente, na qual se destacam diversas formas de pomar e
pastagens, representa a imagem que mais fortemente se associa ao território observado, corresponde a
cerca de 57,36% da área de influência visual;

Tabela 21. Avaliação da Qualidade Visual (Aspetos Visuais Intrínsecos e Óptimo Ecológico).

Qualidade Intrínseca
Unidades de Paisagem

Área Parcial

Aspetos Visuais
Intrínsecos

Óptimo Ecológico

1.1 Tecido urbano

1

1

395746,70

1.2 Indústria, comércio e transportes

1

1

53517,69

1.3 Áreas de extração de inertes, áreas
de deposição de resíduos e estaleiros de
construção

1

1

28425,34

1.4 Espaços verdes urbanos,
equipamentos desportivos, culturais e
de lazer, e zonas histórica

2

1

123556,50

2.1 Culturas temporárias

2

2

2028767,40

2.2 Culturas permanentes

2

2

4416400,15

2.3 Pastagens permanentes

2

2

10626508,82

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

3

2

8665661,38

3.1 Florestas

3

3

11812170,03

3.2 Florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea

3

3

6199765,87

5.1 Águas interiores

3

3

422232,77

5.2 Galeria ripícola

3

3

91574,71

COS Nível 2 + Hidrografia

%

Território Artificializado

1,34

Áreas Agrícolas e Agro-florestais

57,36

Florestas, Meios Naturais e Semi-Naturais
40,14

Corpos de Água
1,14

•

Florestas e Meios Naturais e Semi-Naturais: correspondente, maioritariamente, a pequenos focos de
exploração florestal ou de zonas onde a vegetação natural atingiu o seu clímax, ocupa cerca de 40,14%
da extensão de território observada.

•

Corpos de Água: representando os cursos e planos de água com maior importância observados na área de
estudo, corresponde a cerca de 1,14% da área de estudo.

No que respeita à integração do relevo no modelo de avaliação da qualidade visual da paisagem, a mesma refletese na avaliação do declive e da orientação de encostas. O declive é interpretado como medida da variedade
morfológica associada à diversidade paisagística de um determinado território, considerando-se que uma paisagem
de relevo mais movimentado possui um valor superior a uma paisagem de maior homogeneidade de relevo e
formas, dado possuir um maior número de áreas/referências focais que concentram a atenção do observador. Do
mesmo modo, também a orientação de encostas assume uma influência na observação de uma paisagem, uma vez
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que quanto maior a exposição de um território à luminosidade solar, em termos de intensidade e duração, maior
valor a qualidade visual assumirá, dado representar um acréscimo de zonas iluminadas para o observador. A Tabela
22 apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros.

Tabela 22. Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (Relevo)

Qualidade Visual do Relevo

Ponderação

0-6

1

6 - 12

2

> 12

3

noroeste / norte / nordeste

1

plano

2

este / sudeste / sul / sudoeste / oeste

3

Declive

Orientação de Encostas

O cálculo destes dois parâmetros é efetuado de acordo com a sua distribuição geográfica referente a cada unidade
visual de paisagem identificada, sendo o valor resultante posteriormente reclassificado de acordo com a
ponderação associada à qualidade visual para cada classe, de acordo com o seguinte modelo:

Unidades Visuais de Paisagem (UVP)

U

Relevo (Declive e Orientação de Encostas)

Σ[(Área da Classe de Relevo (Declive e Orientação de Encostas) /Área UVP) x Ponderação do Relevo]
Qualidade Visual do Relevo
Qualidade Visual do Relevo

U Qualidade Visual UVP

Σ [(Aspetos Visuais Intrínsecos x 2) + (Óptimo Ecológico x 2) + Declive + Orientação de Encostas]
Qualidade Visual das Unidades Visuais de Paisagem
O modelo de ponderação dos diferentes pesos associados a cada parâmetro de valoração da qualidade visual é
apresentado na Tabela 23.
Para a presente análise foram adoptados os intervalos de valoração presentes na Tabela 24.
Efetuando-se o arredondamento dos valores finais da análise obtemos a classificação da qualidade visual, de
acordo com a distribuição de classes presente na Tabela 25.
A Qualidade Visual da área em estudo pode-se sintetizar como elevada / média correspondente a cerca de 60,61%
e 38,33%, respetivamente, sendo que, apenas, cerca de 1,07% do território possui uma qualidade visual baixa. Esta
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última percentagem da área de estudo, corresponde, maioritariamente, a territórios artificializados associados,
maioritariamente, a áreas de edificado, a vias de comunicação e a zonas de pouca representatividade associadas
zonas de extração de inertes e territórios abandonados.
A Figura 33 representa a Qualidade Visual das unidades visuais de paisagem de acordo com a valoração expressa
na Tabela 25.

Tabela 23. Qualidade Visual da Paisagem (Valoração Final)

Ponderação
Unidade Visual de
Paisagem

2
Aspetos
Visuais
Intrínsecos

2

1

Óptimo
Ecológico

Declive

1
Orientação
de
Encostas

Qualidade
Visual

Território Artificializado
1.1 Tecido urbano

1

1

1,70

2,55

8,24

1.2 Indústria, comércio e
transportes

1

1

1,75

2,37

8,12

1.3 Áreas de extração de
inertes, áreas de deposição de
resíduos e estaleiros de
construção

1

1

1,90

2,36

8,26

1.4 Espaços verdes urbanos,
equipamentos desportivos,
culturais e de lazer, e zonas
histórica

2

1

1,70

1,78

9,48

Áreas Agrícolas e Agro-Florestais
2.1 Culturas temporárias

2

2

1,29

2,34

11,63

2.2 Culturas permanentes

2

2

1,94

2,29

12,23

2.3 Pastagens permanentes

2

2

1,55

2,34

11,89

2.4 Áreas agrícolas
heterogéneas

3

2

1,60

2,23

13,83

Florestas, Meios Naturais e Semi-Naturais
3.1 Florestas

3

3

1,76

2,19

15,96

3.2 Florestas abertas e
vegetação arbustiva e
herbácea

3

3

1,67

2,28

15,95

5.1 Águas interiores

3

3

1,43

2,12

15,55

5.2 Galeria ripícola

3

3

1,07

2,08

15,16

Corpos de Água

Tabela 24. Qualidade Visual da Paisagem (Intervalos de valoração).

Qualidade Visual
6-9

Baixa

10 - 13

Média

14 -18

Elevada
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Tabela 25. Qualidade Visual da Paisagem (Avaliação Final).

Unidade Visual de Paisagem

Qualidade Visual

1.1 Tecido urbano

8,24

1.2 Indústria, comércio e transportes

8,12

1.3 Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção

8,26

1.4 Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas histórica

9,48

2.1 Culturas temporárias

11,63

2.2 Culturas permanentes

12,23

2.3 Pastagens permanentes

11,89

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

13,83

3.1 Florestas

15,96

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

15,95

5.1 Águas interiores

15,55

5.2 Galeria ripícola

15,16

Baixa (1)

Média (2)

Elevada (3)

Figura 33. Qualidade Visual

3.4.1.2.2.3.

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

A capacidade de absorção de um território encontra-se, assim, diretamente relacionada com a sua a
intervisibilidade – correspondente a uma propriedade do território em função do grau de visibilidade recíproca de
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todas as áreas analisadas entre si. Deste modo é valorizada a existência de amplas panorâmicas no horizonte visual
de cada ponto do território. O seu valor é proporcional à altitude relativa da área e do contraste de altitudes
presentes em seu redor. A determinação da intervisibilidade efetua-se através de emissões visuais a partir de alguns
pontos de observação selecionados aleatoriamente ou em função da sua importância no contexto do território
analisado, podendo corresponder a vias de comunicação, praças, miradouros ou outros pontos notáveis de uma
dada paisagem. A bacia visual define-se, deste modo, como a área a partir da qual é visível um conjunto de pontos
ou, reciprocamente, a zona visível desde um ponto ou conjunto de pontos. Num terreno de relevo acidentado a sua
delimitação poderá coincidir com as linhas de cumeada. Uma bacia visual ideal seria, por exemplo, formada por
uma zona interior de caráter troncocónico regular e liso (Bolós, 1992). As metodologias para determinar a bacia
visual de um determinado ponto baseiam-se, fundamentalmente, no traçado de emissões visuais desde um ponto
até à sua intersecção com a altura do relevo circundante, efetuadas sobre uma fonte topográfica, como a altimetria
de um dado território. A constituição do modelo tridimensional do terreno, elaborado com uma resolução de 10
por 10 metros possibilitou a derivação analítica da informação fisiográfica de base para a persecução da análise
referente à Caraterização das Unidades Visuais de Paisagem e da Sensibilidade Visual da Paisagem. A
reclassificação das classes de valores obtidas possibilitou a constituição da base analítica para a elaboração da
cartografia sobre a qual assenta o estudo da capacidade de absorção visual.

Figura 34. Sobreposição de Visibilidades (pontos representativos da presença humana sobre o território).

A seleção dos pontos de observação representativos da presença humana no território foi elaborada com base na
representatividade/frequência de observadores associada tanto aos eixos rodoviários da área de referência, como a
pontos específicos referentes elementos singulares da paisagem ou áreas de observação da paisagem. Após a sua
identificação, dada a sua distribuição territorial, considerou-se não haver na área de estudo uma hierarquia de
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pontos de visualização que justificasse uma ponderação analítica diferenciada, sendo a mesma substituída pela
densidade de marcação destes pontos, onde são identificados vários pontos de acordo com a representatividade da
presença humana. Os pontos de observação (panorâmicos) utilizados como referência para a elaboração da
capacidade de absorção visual do território encontram-se apresentados na Figura 34. Para a elaboração da
Capacidade de Absorção Visual foram adoptados os intervalos de valoração presentes na Tabela 26.
A capacidade de absorção visual encontra-se representada na Figura 35.
Da análise da Figura 35, pode-se sintetizar a área como possuidora de uma elevada Capacidade de Absorção Visual
representando aproximadamente 94% da área em estudo, sendo que apenas cerca de 5,6% do território possui uma
média capacidade de absorção visual e, apenas, um valor residual, inferior a 1% corresponde a uma baixa
capacidade de absorção visual.

Tabela 26. Capacidade de Absorção Visual (Intervalos de Valoração)

Capacidade de Absorção Visual
Sobreposição de Visibilidades
0-3

Elevada

4-6

Média

7-9

Baixa

Figura 35. Capacidade de Absorção Visual.
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3.4.1.2.2.4.

Sensibilidade Visual da Paisagem

A carta de Sensibilidade da Paisagem resulta da união temática entre a Carta de Qualidade Visual (elaborada com
base na classificação das diferentes unidades visuais de paisagem) e a Carta de Absorção Visual. A legenda da
carta foi elaborada de acordo com o modelo/matriz da Figura 36.

Qualidade Visual da Paisagem

+

Elevada (1)

4

3

2

Média (2)

5

4

3

Baixa (3)

6

5

4

Elevada (3)

Média (2)

Baixa (1)

Capacidade de Absorção da Paisagem

Sensibilidade da Paisagem
Elevada
Média
Baixa

Sentido da Evolução da Sensibilidade da Paisagem

Figura 36. Modelo da Avaliação da Sensibilidade Visual.

Figura 37. Sensibilidade Visual.

A sucessão de eventos paisagísticos, aqui presente, dota esta paisagem de uma dinâmica interior elevada, nela
coexistindo os efeitos da humanização que se traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela
decorrem e das condições naturais de relevo e vegetação.
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A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita
ao acolhimento de novas ações antrópicas, permite-nos sintetizar a área de estudo como possuidora de uma
capacidade paisagística elevada, evidenciando uma reduzida vulnerabilidade à intrusão de elementos exógenos.
Deste modo, pode sintetizar-se a área de estudo como possuidora de uma sensibilidade visual baixa/média
possuindo uma área parcial de cerca de 38% e 62% respetivamente, sendo que se verifica apenas um valor residual
de áreas com sensibilidade visual elevada. A sensibilidade visual encontra-se representada na Figura 37.
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3.4.2.

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

3.4.2.1. Metodologia
Relativamente ao descritor ordenamento do território para a área de estudo recorreu-se aos instrumentos de gestão
territorial de âmbito nacional, regional e municipal. À escala nacional consultou-se o Programa Nacional da
Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) aprovado pela lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, à escala regional
o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) e ao nível municipal o Plano Diretor
Municipal de Ponte de Sôr (PDM Ponte de Sor).

3.4.2.2. Identificação e caraterização
No que respeita ao descritor Ordenamento do Território, após uma análise dos Instrumentos de Gestão Territorial
em Plena eficácia, bem como das condicionantes, servidões e restrições de uso do solo, conclui-se genericamente
pela conformidade do projeto e respetiva compatibilização com o uso, ocupação e transformação do solo,
decorrente do modelo territorial definido.

3.4.2.2.1.

Divisão administrativa e acessibilidades

A área de implantação do projeto localiza-se no distrito de Portalegre, concelho de Ponte de Sor e pertence à
freguesia das Galveias. A rede de acessibilidades é constituída, na fase inicial por uma estrada secundária de acesso
que será beneficiada durante a implantação do projeto, que liga à estrada Nacional (EN 536) (Figura 38). Desta
forma as vias existentes não constituem servidões e /ou restrições de utilidade pública, estando assegurada uma
faixa envolvente de 50 m á área de projeto de acordo com o descrito na memória descritiva do projeto.

3.4.2.2.2.

Instrumentos de Gestão Territorial

Os instrumentos de gestão territorial em vigor para área de estudo correspondem ao PROT Alentejo (resolução do
Conselho de Ministros 53/2010 de 2 de Agosto) e o PDM (resolução do Conselho de Ministros 160/2004 de 8 de
Novembro). Apresentam-se na Figura 39 e Figura 40, extratos da carta de condicionantes e da carta de
ordenamento do território relativas ao referido PDM.

3.4.2.2.3.

Condicionantes legais

Como condicionantes legais na área foram identificadas a conservação de habitats naturais e da flora e fauna
selvagens, nomeadamente a inclusão da área no Sítio Cabeção – PTCON0029, a proteção aos montados de Sobro
e Azinho de acordo com Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, proteção das infraestruturas básicas, neste caso
elétricas e proteção a vias de transporte.

3.4.2.2.3.1.

Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional

Um do instrumentos de ordenamento que poderá constituir um condicionante é a Reserva Ecológica Nacional
(REN) e encontra-se regulamentado pelo Decreto Lei nº 321/83, de 05 de Julho.
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A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é um regulamento administrativo criado pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16
de Novembro, revogado pelo Decreto Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, e alterado pelo Decreto Lei n.º 274/92, de
12 de Dezembro.
A área de implantação do projeto não existe nenhuma área abrangida reserva ecológica nacional (REN) ou pela
reserva agrícola nacional (RAN), pelo que estes elementos não constituem condicionantes à execução do projeto.
Seguidamente apresenta-se um excerto da carta de condicionantes resultante da 2ª alteração do Plano Diretor
Municipal de Ponte de Sor (Figura 39).

Figura 38. Carta de acessibilidades da área relativa ao projeto da área de intervenção.

Área de intervenção
Reserva Agrícola Nacional
Reserva

Ecológica

Figura 39. Excerto da carta de ordenamento do PDM com a área de intervenção sobreposta.
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3.4.2.2.3.2.

Áreas sensíveis

A área do projeto encontra-se, totalmente, incluída dentro do sítio de Cabeção de acordo com a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto. O sítio de Cabeção possui importância comunitária no território
nacional, na qual se aplicam medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação
das populações de espécies animais e vegetais, inscritas nos diferentes anexos do Decreto Lei nº 140/99, 24 de
Abril. No entanto, de acordo com as comunidades vegetais existentes não existem na área espécies vegetais e
habitats prioritários para conservação, como habitat a proteger destaca-se o montado que apesar de o referido
Decreto-Lei não o considerar prioritário. O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio prevê a proteção do sobreiro
e da azinheira e deverão ser salvaguardados todos os procedimentos constantes neste diploma, no que respeita ao
abate das azinheiras presentes na área (Figura 40). No que respeita à fauna apenas se destaca a potencial ocorrência
da endémica ibérica Microtus cabrerae (rato-de-cabrera), que possui o estatuto de conservação de Vulnerável em
Portugal continental.

Montado

Figura 40. Carta de condicionantes da área relativa ao projeto da área de intervenção.
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3.4.3.

SOCIOECONOMIA

3.4.3.1. Metodologia
Dada a tipologia e relevância do projeto em apreço, Loteamento Industrial, considerou-se que, para a avaliação
dos impacte ambiental nos aspetos socioeconómicos, os indicadores a analisar seriam os relacionados com a
população e as atividades económicas locais.
Deste modo, para os decénios 1991, 2001 e 2011, para a caraterização de referência, foram analisados os dados
publicados nos Censos (1991, 2001 e 2011) pelo INE, para os indicadores:
•

População residente;

•

Distribuição da população residente por escalão etário;

•

Taxa de atividade da população residente economicamente ativa; e

•

Número de empresas por setor de atividade económica.

Para a definição dos impactes ambientais, comparam-se os resultados obtidos na caraterização de referência com
os impactes expetáveis do Loteamento Industrial.

3.4.3.2. Identificação e caraterização
A caraterização, ainda que sumária, dos aspetos socioeconómicos concelhios revela-se de grande importância para
enquadrar o presente Projeto e, posteriormente, avaliar o impacte neste contexto do futuro Loteamento Industrial.
Conforme identificado na descrição do projeto, o Loteamento Industrial em apreço situa-se na freguesia de
Galveias, concelho de Ponte de Sor, NUT III de Alto Alentejo e NUT II de Alentejo.
De acordo com os dados dos Censos de 2011, a freguesia de Galveias conta com uma população total de 1.061
habitantes, sendo 510 habitantes do sexo masculino (48,1% da população total de Galveias), e 551 habitantes do
sexo feminino (51,9% da população total de Galveias). Ao nível concelhio, Ponte de Sor apresenta uma população
total de 16.722 habitantes (14,12% da população do Alto Alentejo), sendo 8.025 habitantes do sexo masculino
(48% da população total do Concelho de Ponte de Sor), e 8.697 habitantes do sexo feminino (52% da população
total do Concelho de Ponte de Sor).
Na Tabela 27 apresentam-se os dados populacionais constantes nos Censos de 1991, 2001 e 2011.
Em termos de distribuição da população residente por grupo etário, como se poderá verificar na Figura 41, tanto
ao nível do Concelho, como ao nível da Freguesia, a área de estudo apresenta uma população envelhecida,
situando-se maioritariamente no escalão etário entre os 25-64 anos, correspondendo, em 2011, ao nível concelhio,
a 51,7% da população total de Ponte de Sor. De salientar que o escalão etário de 65 anos ou mais, é o segundo
escalão mais representativo, correspondendo a 25,4% da população total de Ponte de Sor.
Embora, para o decénio de 2011, não existam dados disponíveis ao nível da Freguesia de Galveias, da análise dos
decénios anteriores (1991 e 2001), estima-se que as percentagens de cada escalão não difiram muito das
percentagens do Concelho de Ponte de Sor. Por exemplo, para o decénio de 2001, as percentagens dos escalões
anteriormente mencionados, foram de 42% e 33,9%.
Da análise da Figura 41, é ainda possível constatar que os escalões etários 0-14 anos e 15-24, ao longo dos 3
decénios analisados, apresentam uma tendência de decrescente, apoiando o envelhecimento da população, tanto
do Concelho de Ponte de Sor, como da Freguesia de Galveias.
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Tabela 27. População residente.
Total
Censos

Grupos Etários

Zona Geográfica
HM

H

0-14

15-24

25-64

65 ou mais

NUT II: Alentejo

782331

381711

136670

107344

392603

145714

NUT III: Alto Alentejo

134607

65237

22219

17694

65268

29426

17802

8596

3126

2290

8907

3479

1633

797

237

182

715

499

NUT II: Alentejo

776585

379310

106645

100507

395932

173501

NUT III: Alto Alentejo

127026

61462

16852

15585

61594

32995

18140

8789

2570

2241

9022

4307

1429

683

181

158

606

484

NUT II: Alentejo

757302

366739

102774

73753

397787

182988

NUT III: Alto Alentejo

118410

56796

15007

11456

59615

32332

16722

8085

2113

1713

8650

4246

1061

510

-

-

-

-

1991
CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

2001
CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

2011
CC: Ponte de Sor
FR: Galveias
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011.

Em termos de dinâmicas populacionais, sublinha-se que o concelho de Ponte de Sor apresenta uma dinâmica de
crescimento populacional superior à do Alentejo, no período 1991/2001. No entanto, no período 2001/2011, o
Concelho de Ponte de Sor já apresenta um decréscimo populacional, acompanhando o decréscimo ao nível das
NUT II e NUT III.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0-14

15-24

25-64

65 ou mais

CC: Ponte de Sor - 1991

CC: Ponte de Sor - 2001

CC: Ponte de Sor - 2011

FR: Galveias - 1991

FR: Galveias - 2001

FR: Galveias - 2011

Figura 41. Distribuição por grupo etário da população residente na área de estudo.
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Ao nível da Freguesia, para os 3 decénios, Galveias apresenta sempre um decréscimo da sua população residente,
tendo uma redução de 204 habitantes no período de 1991/2001, e de 368 habitantes no período de 2001/2011.
Na Tabela 28 apresenta-se a variação da população residente para os períodos de referência 1991/2001 e
2001/2011.

Tabela 28. Variação da população residente (valores unitários).
Total
Período

Grupos Etários

Zona Geográfica
HM

H

0-14

15-24

25-64

65 ou mais

NUT II: Alentejo

-5746

-2401

-30025

-6837

3329

27787

NUT III: Alto Alentejo

-7581

-3775

-5367

-2109

-3674

3569

338

193

-556

-49

115

828

-204

-114

-56

-24

-109

-15

NUT II: Alentejo

-19283

-12571

-3871

-26754

1855

9487

NUT III: Alto Alentejo

-8616

-4666

-1845

-4129

-1979

-663

-1418

-704

-457

-528

-372

-61

-368

-173

-

-

-

-

1991/2001
CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

2001/2011
CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

Em termos de emprego, note-se que a população ativa (HM) em todos os níveis de análise, NUT II, NUT III,
Concelho e Freguesia, está abaixo dos 46% da população total residente economicamente ativa para os 3 decénios
em análise, valor significativamente baixo. Ao nível do Concelho e Freguesia, ainda que baixo, verifique-se o
aumento da taxa de atividade da população total (HM) nos período em análise, salientando que este crescimento é
suportado pelo aumento do emprego feminino, enquanto o emprego masculino tem vindo sempre a diminuir.
Nas Tabela 29 e
Por setores de atividade, no período intercensitário e num contexto de decréscimo da população empregada no
Alentejo, as transformações ocorridas resumem-se a uma redução muito significativa da representatividade do
setor secundário, com uma perda de 4.561 empresas em todo o Alto Alentejo (1.053 empresas no Concelho de
Ponte de Sor), no período de 2001/2011. Embora a perda não seja tão significativa, ao nível da NUT III – Alto
Alentejo e Concelhio, os resultados para o setor primário e terciário também são negativos.
Na Tabela 31 apresentam-se os dados relativos ao número de empresas por setor de atividade.
Na Tabela 32 apresenta-se a variação do número de empresas por setor de atividade.
Tabela 30 apresentam-se os dados relativos à taxa de atividade da população residente economicamente ativa e
sua variação nos períodos de 1991/2001 e 2001/2011.

Tabela 29. Taxa de atividade da população residente economicamente ativa.
Taxa de atividade (%)
Zona Geográfica

1991

2001

2011

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

NUT II: Alentejo

42

53,7

30,8

45,4

52,4

38,8

45,25

49,52

41,24

NUT III: Alto Alentejo

39

50,6

28

42,2

48,9

35,9

42,63

46,58

38,98
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CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

40,8

53

29,4

44

51,9

36,6

44,31

49,38

39,56

34,8

45,5

24,6

37,9

46,1

30,4

-

-

-

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011.

Por setores de atividade, no período intercensitário e num contexto de decréscimo da população empregada no
Alentejo, as transformações ocorridas resumem-se a uma redução muito significativa da representatividade do
setor secundário, com uma perda de 4.561 empresas em todo o Alto Alentejo (1.053 empresas no Concelho de
Ponte de Sor), no período de 2001/2011. Embora a perda não seja tão significativa, ao nível da NUT III – Alto
Alentejo e Concelhio, os resultados para o setor primário e terciário também são negativos.
Na Tabela 31 apresentam-se os dados relativos ao número de empresas por setor de atividade.
Na Tabela 32 apresenta-se a variação do número de empresas por setor de atividade.

Tabela 30. Variação da taxa de atividade para os períodos de 1991/2001 e 2001/2011.
Variação da taxa de atividade (%)
Zona Geográfica

1991 - 2001

2001 - 2011

HM

H

M

HM

H

M

NUT II: Alentejo

3,4

-1,3

8

-0,15

-2,88

2,44

NUT III: Alto Alentejo

3,2

-1,7

7,9

0,43

-2,32

3,08

3,2

-1,1

7,2

0,31

-2,52

2,96

3,1

0,6

5,8

-

-

-

CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

Tabela 31. Número de empresas por setor de atividade económica.
2001

2011

Zona geográfica
Primário

Secundário

Terciário

Primário

Secundário

Terciário

NUT II: Alentejo

38700

90294

194173

28062

65576

205053

NUT III: Alto Alentejo

5402

12444

31445

3809

7883

30862

1004

2274

3972

773

1221

3865

85

108

316

-

-

-

CC: Ponte de Sor
FR: Galveias

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011.

Tabela 32. Variação do número de empresas por setor de atividade.
2001/2011
Zona geográfica
Primário

Secundário

Terciário

NUT II: Alentejo

-10638

-24718

10880

NUT III: Alto Alentejo

-1593

-4561

-583

-231

-1053

-107

-

-

-

CC: Ponte de Sor
FR: Galveias
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De acordo com o Relatório dos Resultados Definitivos dos Censos 2011, a análise do ramo de atividade de
especialização regional mostra que a “Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca” aparece como o setor de
especialização da generalidade da região do Alentejo, abrangendo 55 dos 58 municípios existentes na região. Os
municípios de Portalegre e Évora distinguem-se por apresentarem as “Outras atividades de serviços” como áreas
de especialização económica. Sines é o único município da região do Alentejo a evidenciar como ramo de
especialização as atividades económicas ligadas à Indústria.
Em suma, importa salientar que, dos dados apresentados para os 3 decénios analisados, a área em apreço –
Freguesia de Galveias, Concelho de Ponte de Sor – apresenta uma perda de população residente principalmente
nos escalões etários 0-14 e 15-24, promovendo o envelhecimento da população residente. Embora se verifique um
ligeiro aumento na população residente economicamente ativa, verifica-se uma diminuição significativa do
número de empresas em todos os setores de atividade, especialmente no setor secundário, o que poderá vir a
traduzir-se num aumento da população residente desempregada a curto prazo.
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4.

PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
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INTRODUÇÃO
Para identificar, caraterizar e avaliar as principais ações geradoras de efeitos benéficos ou prejudiciais no ambiente
da área em estudo, utilizou-se uma metodologia que tem em conta o tipo de fatores que, em cada uma das fases, é
responsável pela sua ocorrência, sendo a avaliação dos impactes ambientais efetuada de acordo com os seguintes
parâmetros:
•

Natureza do impacte: impactes positivos (+), negativos (-) ou nulos (0).

•

Duração: os impactes ocorrem em intervalo de tempo limitado (temporários) ou ilimitado (permanentes).

•

Efeito temporal: tempo que medeia o momento do início da ação e a ocorrência do impacte (imediato, de
médio ou longo prazo).

•

Tipo do impacte: impacte indireto, se é causado de forma indireta pela implementação do Projeto, ou
direto, se é causado pela implementação do Projeto.

•

Significância do impacte: três níveis de significância: muito significativos, significativos ou pouco
significativos.

Para que se possa identificar melhor os impactes expetáveis, o próximo capítulo apresenta a evolução previsível
da situação de referência em caso de ausência do Projeto.
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4.1.

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Na ausência de implementação do projeto e não ocorrendo intervenções agrícolas na área de estudo seria previsível
uma melhoria da composição florística do prado de Agrostis stolonifera. Através de pastoreio adequado, seria
possível uma expansão das manchas de Poa bulbosa já existentes na proximidade da linha de água, resultando
daqui um aumento do valor conservacionista, assim como a respetiva colonização por táxones arbustivos. Do
ponto de vista faunístico, a não execução do projeto e a manutenção dos presentes usos, iriam conduzir igualmente
à manutenção da ocorrência das mesmas espécies animais.
No que respeita à Paisagem, sem a implementação do Projeto não se prevê, num futuro próximo, alterações face à
situação descrita na caraterização do ambiente afetado pelo Projeto, sendo que o mesmo tenderia a evoluir para
um equilíbrio local.
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4.2.

AMBIENTE

4.2.1.

CLIMA

4.2.1.1. Identificação e caraterização de impactes
No que se refere ao descritor Clima, não são expetáveis quaisquer impactes diretos ou indiretos decorrentes da
implementação do Projeto.

4.2.1.2. Avaliação de impactes
Os impactes ambientais no descritor Clima são nulos ou inexistentes.
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4.2.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.2.2.1. Identificação e caraterização de impactes
Os principais impactes a apontar para este descritor ocorrem nas fases de construção do Projeto.

4.2.2.1.1.

Fase de construção

Na fase de construção é possível identificar os seguintes impactes:
•

Compactação do terreno, devido a construções e movimentação da maquinaria utilizada;

•

Operações de desmonte, escavação ou aterro, as quais alteram as caraterísticas geológicas,
geomorfológicas e estruturais do terreno na área do empreendimento;

•

Aceleração da erosão, devido à destruição do coberto vegetal;

•

Alteração da rede de drenagem natural, provocando o desvio de águas de escoamento, originando uma
diferente modelação do terreno, alterando a morfologia do mesmo.

Devido às caraterísticas geológicas da área, todos os impactes atrás descritos apresentam significância reduzida:
•

A grande competência do maciço rochoso não permite uma grande compactação do terreno, a qual será
insignificante;

•

A alteração resultante de ações de desmonte, escavação ou aterro, não se mostram importantes, tendo em
vista que se trata de formações absolutamente comuns em todo o território do interior de Portugal;

•

A destruição do coberto vegetal poderia trazer um incremento do fenómeno erosivo, mas, devido à
geomorfologia aplanada, à acomposição geológica já atrás descrita, e ao facto das obras decorrerem num
período limitado de tempo, com alguns procedimentos adequados, os arrastamentos de materiais de
origem geológica serão muito limitados;

•

A alteração da rede de drenagem, devido à incipiente rede que o terrno apresenta nesta zona (cabeceira
de lihnhas de água), não terá efeitos significativos sobre o arraste de materiais de origem geológica;

•

As rochas aqui presentes são comuns a muitos outros territórios em Portugal, não tendo uma importância
especial para aproveitamento como rocha ornamental com interesse económico; também não são
conhecidos outros recursos metálicos ou não metálicos de importância especial neste tipo de rochas nesta
região.

4.2.2.1.2.

Fase de exploração

Na fase de exploração, para além da manutenção da compactação nas áreas construídas, poderá haver alguma
compactação devido ao pisoteio, o que não será minimamente significativo neste tipo de formação geológica.
Trata-se de um efeito temporário, localizado, imediato, direto e pouco significativo.

4.2.2.1.3.

Fase de desativação

Na fase de desativação não se prevê qualquer tipo de incidência, com excepção de que as rochas voltarão a estar
diretamente expostas à atmosfera nas zonas anteriormente cobertas.
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4.2.2.2. Avaliação de impactes

Tabela 33. Avaliação de impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia.
Impactes

Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do impacte

Tipo do
impacte

Significância do
impacte

Fase de construção
Compactação

Negativo

Permanente e
Imediato

Direto

Pouco
Significativo

Erosão

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco
Significativo

Direto

Pouco
Significativo

Fase de exploração
Compactação

Negativo

Permanente e
Imediato
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4.2.3.

SOLO

4.2.3.1. Identificação e caraterização de impactes

4.2.3.1.1.

Fase de construção

A implementação desta unidade na área vai provocar impates no solo, uma vez que vão alterar, de forma
permanente, as caraterísticas pedológicas da área nomeadamente aquando a remoção do coberto vegetal, durante
o processo de terraplanagem e impermeabilização do solo.
Na fase de construção são expectáveis impactes negativos no solo, uma vez que serão necessárias movimentações
de terras, compactação de solo a presença de maquinaria pesada. Assim, são expectáveis as seguintes tipologias
de impactes:
•

Alterações das caraterísticas pedológicas e da capacidade produtiva do solo que resultam em impactes
negativos, embora pouco significativos.

•

Todos os trabalhos relativos à construção desta unidade industrial afetam negativamente os solos e a sua
capacidade de uso, bem como a sua capacidade produtiva.

•

Em face das caraterísticas dos solos e da respetiva capacidade de uso consideram-se os impactes
decorrentes do presente Projeto como negativos, embora pouco significativos, possuem carater
permanente.

4.2.3.1.2.

Fase de exploração

Durante a fase de exploração os impactes sobre o descritor solo são muito reduzidos e advem dos acessos inerentes
à laboração da unidade industrial. Contudo, poder-se-ão apontar os seguintes impactes nesta fase:
Aumento de carga sobre o solo devido à circulação viária e pedonal, considerando-se estes impactes negativos
mas pouco significativos.

4.2.3.1.3.

Fase de desativação

Durante a fase de destivação, espera-se uma recuperação dos solos anteriormente cobertos pela unidade industrial
e respetivas zonas impermeabilizadas, a qual deverá ser acompanhada por um arejamento e descompactação do
mesmo, através da movimentação da sua parte superior, de modo a provocar uma recuperação mais acelerada das
suas capacidades naturais.

4.2.3.1.4.

Impactes cumulativos

Dada a localização numa área reservada a implementação industrial, no futuro poderão existir impactes
cumulativos, embora pouco significativos, na restante área definida como “Zona Industrial”.
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4.2.3.2. Avaliação de impactes

Tabela 34. Avaliação de impactes sobre o descritor Solo.
Impactes

Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do impacte

Tipo do
impacte

Significância do
impacte

Direto

Pouco
Significativo

Direto

Pouco
Significativo

Direto

Pouco
Significativo

Fase de construção
Alterações das caraterísticas
pedológicas e da capacidade
produtiva do solo

Negativo

Permanente e
Imediato

Fase de exploração
Aumento de carga sobre o solo
(viária e pedonal)

Negativo

Permanente e
Imediato

Fase de destivação
Alterações das caraterísticas
pedológicas e da capacidade
produtiva do solo

Positivo

Permanente e
Imediato
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4.2.4.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

4.2.4.1. Identificação e caraterização de impactes

4.2.4.1.1.

Fase de construção

Os impactes mais relevantes que podem afetar os recursos hídricos superficiais, na fase de construção do
empreendimento, resultam da alteração ou possível destruição das condições de drenagem naturais, da destruição
do coberto vegetal, com maior arraste de materiais finos do solo, bem como da possível contaminação das águas
por derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria.
No entanto, estes impactes serão muito pouco significativos, principalmente se as obras de movimentação de
terrenos ocorrerem durante as fases não pluviosas do ciclo hidrológico anual.

4.2.4.1.2.

Fase de exploração

No que respeita às águas superficiais, os principais impactes que se poderão prever relacionam-se essencialmente
com a lixiviação e arraste de eventuais produtos contaminantes utilizados na indústria.
A impermeabilização dos terrenos com construções e vias de comunicação leva a uma redução na infiltração e a
um ligeiro aumento do escoamento superficial. No entanto, estes impactes serão extremamente reduzidos, pois
estando-se em presença de um aquífero em rochas fissuradas, em que a infiltração apenas representa cerca de 5%
dos valores de precipitação, o incremento de escoamento superficial poderia, no máximo, ser incrementado nos
valores correspondentes aos da infiltração original. Como se está numa zona de cabeceira de linhas de águas e
sendo a ocupação de espaço de apenas 19 ha, esse aumento de escoamento superficial será mínimo.

4.2.4.1.3.

Fase de desativação

Na fase de desativação, os principais impactes que se poderão prever relacionam-se com a possível contaminação
das águas por derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, no caso da opção ser
o desmonte das estruturas, o que poderá ser evitado se as operações decorrerem durante uma fase não pluviosa.
Após o términus da operação, deverão repor-se as condições originais de escoamento superficial pré-existentes.

4.2.4.1.4.

Impactes cumulativos

Como toda a área destinada a zona industrial na zona da instalação da atual indústria se encontra numa zona de
cabeceira de linhas de água, os impactes cumulativos para a totalidade da área continuam a ser reduzidos.

4.2.4.2. Avaliação de impactes
Tendo em vista alguns cuidados e as medidas minimizadoras que se poderão implementar no empreendimento,
todos os impactes em relação aos recursos hídricos superficiais se podem considerar como pouco significativos,
como se pode observar na Tabela 35.
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Tabela 35. Avaliação de impactes sobre as Águas Superficiais.
Impactes

Natureza do
impacte

Duração do
impacte e efeito
temporal

Tipo de
impacte

Significância do
impacte

Fase de Construção
Destruição das condições de
drenagem naturais

Negativo

Ilimitado e
imediato

Direto

Pouco significativo
(5 %)

Destruição do coberto
vegetal

Negativo

Limitado e
imediato

Direto

Pouco significativo
(5 %)

Derrames acidentais de
derivados de
hidrocarbonetos

Negativo

Limitado e
imediato

Direto

Pouco significativo
(2 %)

Direto

Pouco significativo
%)

Direto

Pouco significativo
(2 %)

Fase de Exploração
Derrames acidentais
derivados de produtos
usados ou produzidos no
empreendimento

Negativo

Limitado e
imediato
Fase de Desativação

Derrames acidentais de
derivados de
hidrocarbonetos

Negativo

Limitado e
imediato
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4.2.5.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

4.2.5.1. Identificação e caraterização de impactes

4.2.5.1.1.

Fase de construção

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a contaminação é um dos problemas de maior relevância que
pode incidir neste descritor. Embora em comparação com as águas superficiais, ofereçam melhor qualidade e maior
resistência à contaminação, a deteção do problema é mais difícil e a sua regeneração pode ser muito lenta. No
entanto, atendendo às caraterísticas hidrogeológicas da área, situada sobre um setor hidrogeológico considerado
de produtividade reduzida, estas alterações não constituam impactes dignos de relevância.
A vulnerabilidade baixa do aquífero à contaminação, associada a algum cuidado na altura das obras, evitando
períodos pluviosos, leva a considerar os impactes nesta fase de muito baixo risco.

4.2.5.1.2.

Fase de exploração

Os principais impactes nas águas subterrâneas inerentes à fase de exploração têm a ver com o eventual derrame de
substâncias poluentes sobre o solo. Caso existam estruturas de contenção, os riscos serão praticamente nulos.
A impermeabilização dos terrenos com construções e vias de comunicação será muito reduzida, quando comparada
com a extensão deste setor aquífero, pelo que a impermeabilização pode ser considerada negligenciável.

4.2.5.1.3.

Fase de desativação

São esperados impactes positivos nas águas subterrâneas, através da recuperação das condições originais de
infiltração, com impacte muito reduzido, pela pequena extensão da área que este empreendimento ocupa.
Existem também riscos de contaminação a partir dos equipamentos de demolição das estruturas.

4.2.5.1.4.

Impactes cumulativos

A extensão total da área destinada a zona industrial que engloba este Projeto é muito pequena, quando comparada
com a área total do setor pouco produtivo onde se situa este empreendimento, pelo que, mesmo na hipótse de toda
a área vir a ser ocupada por indústrias, o impacte cumulativo será muito reduzido. Não há previsão de instalação
de outras áreas similares nas proximidades.

4.2.5.2. Avaliação de impactes
Tendo em vista alguns cuidados e as medidas minimizadoras que se poderão implementar no empreendimento,
todos os impactes em relação aos recursos hídricos subterrâneos se podem considerar como pouco significativos,
como se pode observar na Tabela 36.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

107

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

Tabela 36. Avaliação de impactes sobre as Águas Subterrâneas.
Impactes

Natureza
do impacte

Duração do
impacte e efeito
temporal

Tipo de
impacte

Significância do
impacte

Fase de Construção
Infiltração de águas
contaminadas

Negativo

Limitado e de
médio prazo

Direto

Pouco significativo
(5%)

Destruição das condições de
drenagem naturais

Negativo

Ilimitado e de
médio a longo
prazo

Direto

Pouco significativo
(2%)

Impermeabilização

Negativo

Permanente e
imediato

Direto

Pouco significativo
(1%)

Vulnerabilidade à
contaminação

Negativo

Permanente

Direto

Pouco significativo
(2%)

Susceptibilidade à
contaminação

Negativo

Permanente

Direto

Pouco significativo
(4%)

Fase de Exploração
Infiltração de águas
superficiais contaminadas

Negativo

Limitado e de
médio prazo

Direto

Pouco significativo
(5%)

Contaminação do aquífero

Negativo

Limitado e de
médio prazo

Direto

Pouco significativo
(2%)

Vulnerabilidade à
contaminação

Positivo

Permanente

Direto

Pouco significativo
(2%)

Susceptibilidade à
contaminação

Negativo

Permanente

Direto

Pouco significativo
(4%)

Fase de Desativação
Derrames acidentais de
derivados de
hidrocarbonetos

Negativo

Limitado e
imediato

Direto

Pouco significativo
(2 %)

Impermeabilização

Positivo

Permanente e
imediato

Direto

Pouco significativo
(1%)
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4.2.6.

AR E QUALIDADE DO AR

4.2.6.1. Identificação e caraterização de impactes

4.2.6.1.1.

Fase de construção

Os impactes sobre a qualidade do ar associados ao Projeto em questão estarão relacionados, na sua totalidade, com
a fase de construção do mesmo. Previsivelmente, as ações que terão lugar nesta fase podem, genericamente, ser
divididas em dois grupos: as ações de preparação do solo (remoção e decapagem do coberto vegetal e
movimentação de terras) e as associadas à edificação das infra-estruturas (instalação dos estaleiros, construção das
vias de circulação, circulação de veículos pesados e maquinaria afeta à obra e transporte e depósito de materiais).

Emissão de poeiras e material particulado.
Impacte será especialmente sentido nos locais de obras e envolvente próxima, mas também ao longo dos caminhos
não pavimentados. A libertação de poeiras pode ser a causa de uma redução da visibilidade atmosférica. As ações
de construção que poderão aqui ser consideradas mais impactantes são as ações de escavação e de
movimentação/deposição de terras. Deste modo, sendo obviamente de caráter temporário, o seu efeito poderá não
ser significativo se se tomarem medidas apropriadas. No âmbito deste impacte foram identificados como locais
passíveis de serem afetados por um aumento da concentração de poluentes atmosféricos durante a fase de
construção as estradas de acesso ao estaleiro e ao local de obra, os locais sujeitos às ações de construção, as zonas
de aterro e escavação, áreas de empréstimo e estaleiro da obra, onde se encontrarão armazenados diversos materiais
de construção, maquinaria e veículos de obra.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

Emissão poluentes atmosféricos pela maquinaria.
Neste contexto deve ainda ser mencionada a provável emissão de partículas poluentes resultantes do normal
funcionamento da maquinaria e da circulação de veículos pesados. A concentração dos trabalhos de construção
apenas ao futuro local de implementação do Projeto, bem como a distância a núcleos urbanos atenua este impacte.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

4.2.6.1.2.

Fase de exploração

Durante a fase de exploração, os impactes estarão associados à instalação de estabelecimentos associados à
indústria e ao aumento do volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados.
Instalação de atividades económicas.
A magnitude e significância do impacte da instalação de atividades económicas, principalmente as associadas à
Indústria, estarão associadas à perigosidade dos estabelecimentos a instalar, aos seus processos de produção e à
existência, ou não, de meios de redução da emissão de poluentes para a atmosfera. Quanto maior for a perigosidade
dos estabelecimentos maior será o seu impacte na Qualidade do Ar.
A distância à povoação de Galveias e as condições climáticas favoráveis atenuam este impacte.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.
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Emissão poluentes atmosféricos pelo tráfego automóvel.
Com a implementação do Loteamento, é expetável que se verifique um aumento significativo do tráfego de
veículos ligeiros e pesados.
Tal como no impacte anterior, a distância à povoação de Galveias e as condições climáticas favoráveis atenuam
este impacte.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

4.2.6.1.3.

Fase de desativação

De um modo geral, as ações que terão lugar nesta fase podem, genericamente, ser divididas em dois grupos:
demolição de infraestruturas e as ações de recuperação do solo, ambas considerando a circulação de veículos
pesados e maquinaria afeta à obra e transporte e depósito de materiais.

Emissão de poeiras e material particulado.
Impacte será especialmente sentido nos locais de obras e envolvente próxima, mas também ao longo dos caminhos
não pavimentados. Conforme identificado anteriormente, a libertação de poeiras pode ser a causa de uma redução
da visibilidade atmosférica. Durante a fase de desativação serão as ações de demolição de infraestruturas a
principal cauda de emissão de poeiras e material particulado, sendo também de considerar o transporte do material
particulado para destino final adequado.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e muito significativo.

Emissão poluentes atmosféricos pela maquinaria.
Neste contexto deve ainda ser mencionada a provável emissão de partículas poluentes resultantes do normal
funcionamento da maquinaria e da circulação de veículos pesados. A concentração dos trabalhos de demolição
apenas ao futuro local de implementação do projeto, bem como a distância a núcleos urbanos atenua este impacte.
Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

110

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

4.2.6.2. Avaliação de impactes

Tabela 37. Avaliação de impactes sobre o Ar e Qualidade do Ar.
Impactes

Natureza
do impacte

Duração do
impacte e efeito
temporal

Tipo de
impacte

Significância do
impacte

Fase de Construção
Emissão de poeiras e
material particulado.

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco Significativo

Emissão poluentes
atmosféricos pela
maquinaria.

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco Significativo

Fase de Exploração
Instalação de atividades
económicas.

Negativo

Permanente e
Imediato

Direto

Significativo

Emissão poluentes
atmosféricos pelo tráfego
automóvel.

Negativo

Permanente e
Imediato

Direto

Pouco Significativo

Fase de Desativação
Emissão de poeiras e
material particulado.

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Muito Significativo

Emissão poluentes
atmosféricos pela
maquinaria.

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco Significativo
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4.2.7.

AMBIENTE SONORO

4.2.7.1. Identificação e caraterização de impactes
Durante a fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente relacionados com o ruído gerado
pelas máquinas e equipamentos (fontes sonoras) que vierem a ser utilizados na execução das obras, nos trabalhos
de desmatação, preparação do terreno e realização de terraplanagens, movimentação de terras e transporte de
materiais necessários às obras.
Durante a fase de exploração, atualmente, não é possível aferir ou estimar níveis sonoros uma vez que estes estarão
intimimamente associados às atividades industriais, de serviços e comércio que ali se intalarem. No entanto, prevêse um aumento de tráfego rodoviário significativo, de e para a zona industrial, que poderá gerar fenómenos de
incomodidade à população de Galveias.

4.2.7.2. Avaliação de impactes

4.2.7.2.1.

Fase de construção

Aumento dos níveis de ruído associados às obras.
A utilização de máquinas e equipamentos associadas às obras a realizar, que incluem zonas de estaleiros de apoio
às diversas ações a executar, e acessos, provocarão um aumento pontual e temporário dos níveis de ruído nessas
mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante a fase de obra são, normalmente, temporários e descontínuos e,
em função de diversos fatores (e.g. tipo de equipamento e operações realizadas, período de utilização do material
e o seu estado de conservação), poderão oscilar numa gama alargada de valores (60-85 dB(A)).
Nas Tabela 38 e Tabela 39 apresentam-se os níveis médios de pressão sonora em dB(A) emitidos por alguns
equipamentos habitualmente utilizados em construção civil, respetivamente, em função da sua distância à respetiva
fonte, tendo em conta os efeitos de atenuação por divergências, mas também os efeitos de atenuação suplementar
introduzida pela absorção acústica do solo.
Em termos gerais, o caráter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante esta fase poderá dar origem a
impactes negativos significativos, quer ao nível humano, quer animal (este último analisado no descritor FAUNA).
Porém, concretamente para a ocupação humana, considera-se, normalmente, que para distâncias superiores a
100 m (relativamente às fontes sonoras), os níveis de ruído estão sujeitos aos já referidos fenómenos de atenuação
que reduzem o seu efeito perturbador nos receptores existentes na envolvente. Note-se que os receptores sensíveis
mais próximos se localizam a mais de 400 metros da frente de obra.
Dada a localização da área de obra, afastada de qualquer aglomerado populacional, é expetável um impacte
negativo pouco significativo durante a fase de construção.

Aumento dos níveis de ruído derivados ao tráfego rodoviário de veículos pesados.
Para além dos aspetos citados anteriormente, haverá ainda um acréscimo do fluxo de tráfego rodoviário,
principalmente de veículos pesados, o que resultará num acréscimo dos níveis sonoros que atualmente se verificam.
Trata-se de um impacte negativo de duração temporária e efeito temporal imediato, o qual se considera pouco
significativo, já que as passagens destes veículos apenas ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta
fase.
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Tabela 38. Atenuação dos níveis de pressão sonora com a distância à fonte, para vários equipamentos utilizados
na fase de construção (Pais, 1995).
Distância à Fonte

Tipo de
Equipamento

15 m

30 m

60 m

120 m

240 m

Escavadora

85

81

75

67

< 58

Camiões

82

78

72

64

< 55

Centrais de Betão

80

76

70

62

< 53

Gruas

75

71

65

57

< 48

Geradores

77

73

67

59

< 50

Compressores

80

76

70

62

< 53

Tabela 39. Valores de LAeq gerados por algumas operações ou equipamentos usualmente utilizado neste tipo de
trabalhos (GGT, 1995).
Operação/Equipamento

LAeq até 50 m

LAeq até 100 m

LAeq até 1000 m

Movimentação de terras e escavação

72 - 75

62 - 65

40

Britagem

73 – 81

67 - 75

44-50

Martelo Pneumático

80 - 84

66 – 70

44 - 48

Nota: propagação de níveis sonoros em espaço livre.

4.2.7.2.2.

Fase de exploração

Conforme referido anteriormente, não é possível nesta fase de implantação do loteamento industrial, avaliar e
mensurar situações de incomodidade sonora para os receptores sensíveis mais próximos, uma vez que os níveis de
ruído estão diretamente associados ao tipo de estabelecimentos a instalar na zona industrial e ao volume de tráfego
que será gerado por esses mesmos estabelecimentos.
No entanto, é esperado um impacte negativo, significativo atendendo a que o acesso à zona industrial é feito a
partir da povoação de Galveias, através da EM 536 (Tabela 40).

4.2.7.2.3.

Fase de desativação

Aumento dos níveis de ruído associados às ações de demolição.
A utilização de máquinas e equipamentos associadas às obras de demolição a realizar, que incluem zonas de
estaleiros de apoio às diversas ações a executar, e acessos, provocarão um aumento pontual e temporário dos níveis
de ruído nessas mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante a fase de obra são, normalmente, temporários e
descontínuos e, em função de diversos fatores (e.g. tipo de equipamento e operações realizadas, período de
utilização do material e o seu estado de conservação), poderão oscilar numa gama alargada de valores (60-85
dB(A)).
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Em termos gerais, o caráter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante esta fase poderá dar origem a
impactes negativos significativos, quer ao nível humano, quer animal (este último analisado no descritor FAUNA).
Porém, concretamente para a ocupação humana, considera-se, normalmente, que para distâncias superiores a 100
m (relativamente às fontes sonoras), os níveis de ruído estão sujeitos aos já referidos fenómenos de atenuação que
reduzem o seu efeito perturbador nos receptores existentes na envolvente. Note-se que os receptores sensíveis mais
próximos se localizam a mais de 400 metros da frente de obra.

Aumento dos níveis de ruído derivados ao tráfego rodoviário de veículos pesados.
Para além dos aspetos citados anteriormente, haverá ainda um acréscimo do fluxo de tráfego rodoviário,
principalmente de veículos pesados, o que resultará num acréscimo dos níveis sonoros que atualmente se verificam.
Trata-se de um impacte negativo de duração temporária e efeito temporal imediato, o qual se considera pouco
significativo, já que as passagens destes veículos apenas ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta
fase.

4.2.7.3. Avaliação de impactes

Tabela 40. Avaliação de impactes sobre o descritor Ambiente Sonoro.
Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do
impacte

Tipo do
impacte

Significância do
impacte

Aumento dos níveis de ruído
associados às obras

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco
Significativo

Aumento dos níveis de ruído
derivados ao tráfego
rodoviário de veículos
pesados

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco
Significativo

Negativo

Permanente e
Imediato

Direto

Significativo

Aumento dos níveis de ruído
associados às obras

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Significativo

Aumento dos níveis de ruído
derivados ao tráfego
rodoviário de veículos
pesados

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Pouco
Significativo

Impactes
Fase de construção

Fase de exploração
Aumento dos níveis sonoros
associados às atividades
industriais instaladas e ao
aumento do volume de
tráfego
Fase de Desativação
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4.3.

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

4.3.1.

USO DO SOLO

4.3.1.1. Identificação e caraterização de impactes

4.3.1.1.1.

Fase de construção

A implementação do Projeto irá implicar uma substituição do montado por zona edificada e industrial.
Assim, são expetáveis as seguintes tipologias de impactes:
•

Destruição do coberto vegetal existente.
No seguimento da execução do Projeto, haverá necessidade de proceder à destruição parcial do
montado existente, alterando, de forma permanente o uso do solo e aumentando a área
impermeabilizada.
Assim, os impactes são considerados negativos, permanentes e significativos tendo em conta o
coberto vegetal atualmente existente.

4.3.1.1.2.

Fase de exploração

Na fase de exploração não se consideram impactes significativos para a componente uso do solo.

4.3.1.1.3.

Impactes cumulativos

Face aos Instrumentos de Gestão Territorial não se prevê a implementação, a nível regional, de outras explorações
industriais deste tipo, não se prevendo quaisquer impactes comulativos.

4.3.1.2. Avaliação de impactes

Tabela 41. Avaliação de impactes sobre o descritor Uso do Solo.
Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do
impacte

Tipo do
impacte

Significância do
impacte

Negativo

Temporário e
Imediato

Direto

Significativo

Aumento de áreas
impermeabilizadas.

Negativo

Permanente e
Imediato

Direto

Pouco
significativo

Ocupação do solo com novo
coberto vegetal.

Positivo

Permanente e
Imediato

Direto

Muito
significativo

Impactes
Fase de construção
Destruição do coberto
vegetal existente.
Fase de exploração
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4.3.2.

FLORA E VEGETAÇÃO

4.3.2.1. Identificação e caraterização de impactes
A identificação e avaliação dos impactes na Flora e Vegetação foram efetuados com base no interesse e
especificidades ecológicas de cada grupo e nas caraterísticas do projeto. Para cada fase procedeu-se à inventariação
das principais ações, relacionadas com a implementação do projeto e com a atividade de exploração,
potencialmente geradoras de impactes sobre os sistemas ecológicos.
Durante a fase de construção, a remoção ou alteração do coberto vegetal existente e a presença e circulação de
operários e maquinaria no terreno serão ser causadoras de impactes, nomeadamente através da possível destruição
de biótopos e habitats, perturbação indireta e poluição.
A classificação de impactes teve por base os critérios definidos pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Os
impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude,
desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, caráter, e área de influência (Tabela 42).

Tabela 42. Critérios de Avaliação de Impactes.
Critério

Classificação

Descrição

Positivo

Benefício/valorização por parte da ação

Negativo

Prejudicial/desvalorização por parte da ação

Neutro

Ação não constitui nem uma mais-valia nem uma menos-valia

Indeterminado

Não é possível quantificar o efeito da ação

Pouco Significativo

Existe afetação mas esta não é considerada muito importante

Significativo

Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies importantes
presentes na área

Muito Significativo

Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies presentes na
área que põe em risco a sua persistência

Baixa

Extensão da área afetada pela ação é reduzida e com valores
naturais afetados de reduzido interesse conservacionista

Média

Extensão da área afetada pela ação é moderada; são afetados
valores naturais com interesse conservacionista (espécies com
estatuto de ameaça, habitats protegidos e/ou de valor para as
comunidades de fauna); ou ocorre afetação significativa dos
processos ecológicos

Elevada

Extensão da área afetada pela ação é elevada, assim como a
importância das espécies e/ou processos ecológicos afetados

Imediato

O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível
alteração do nível de qualidade do descritor é inferior a um ano

Médio prazo

O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a um ano
mas inferior a 5 anos

Longo prazo

O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a 5 anos

Sentido Valorativo

Significância

Magnitude

Desfasamento
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Critério

Classificação

Descrição

Temporário

Manifestação do impacte limitado a um determinado período de
tempo

Permanente

Manifestação do impacte durante todo o período de vida útil do
projeto

Reversível

Possibilidade de inversão da situação induzida

Irreversível

Impossibilidade de reverter os efeitos produzidos pelas ações
induzidas, com a persistência dos seus efeitos

Certo

Se o impacte vai comprovadamente ocorrer

Provável

Se existem fortes indícios que o impacte irá ocorrer

Pouco Provável

Se é expetável que a ação não provoque impacte

Direto

Diretamente induzido por atividades ligadas à construção e
funcionamento do projeto

Indireto

Induzido pelos impactes diretos, com efeitos secundários

Minimizável

Possibilidade de minimização do impacte

Não Minimizável

Impossibilidade de minimização do impacte

Pontual

Circunscrito a um determinado local no interior da área do
projeto

Local

Afeta genericamente a área de estudo e/ou outras áreas anexas,
numa área igual ou inferior à menor divisão administrativa onde
se insere

Regional

Afeta áreas exteriores ao projeto e às divisões administrativas
por ele intersetadas

Nacional

Induz alterações a nível nacional

Transfronteiriço

Induz alterações que ultrapassam as fronteiras nacionais

Duração

Reversibilidade

Grau de Incerteza

Caráter

Minimização

Área de Influência

4.3.2.1.1.

Fase de construção

Na Tabela 43 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar
impactes relevantes para a flora e vegetação da área de estudo, relacionada com os ecossistemas terrestres. Nestes
são considerados os biótopos: Montado com pastagem e pousio, correspondendo o biótopo montado ao habitat
6310 da Diretiva 92/43/CEE.
Para o descritor Flora e Vegetação os impactes têm incidência relevante na fase de implementação das obras, uma
vez que existe uma circulação constante de veículos, maquinaria e pessoas na área e, acima de tudo há uma
movimentação de terras e terraplanagens que tornam em parte os impactes parcialmente irreversíveis. No entanto,
dada a baixa importância das unidades ecológicas existentes a minimização dos impactes é relativamente fácil.
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Tabela 43. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Construção.
Ações

Instalação do
estaleiro e
acessibilidades
temporárias à obra

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Destruição e/ou
remoção do
coberto vegetal e
compactação do
solo

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Duração
Reversibilidade
Grau de Incerteza
Caráter
Minimização
Área de Influência

Biótopo/ espécies afetadas

Negativo
Pouco significativo
Baixa
Imediato
Montado + pastagem
Temporário
Pousio
Reversível
Certo
Direto
Minimizável
Pontual

Sentido
Significância
Magnitude
Instalação das
Destruição e/ou
Desfasamento
infraestruturas,
remoção do
Duração
beneficiação e
coberto vegetal,
construção de novas compactação e
Reversibilidade
acessibilidades de
impermeabilização Grau de Incerteza
caráter permanente do solo
Caráter
Minimização
Área de Influência

Negativo
Significativo
Elevada
Imediato
Permanente
Irreversível
Certo
Direto
Minimizável
Pontual

Montado + pastagem
Pousio

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Duração
Reversibilidade
Grau de Incerteza
Caráter
Minimização
Área de Influência

Negativo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Todos os biótopos

Movimentação de
maquinaria

Deposição de
poeiras;
Diminuição da
fotossíntese

Sentido
Significância
Magnitude
Derramamento de
Alteração das
Desfasamento
óleos lubrificantes,
caraterísticas
Duração
combustíveis e
químicas do solo e
outras substâncias
Reversibilidade
afetação da
potencialmente
Grau de Incerteza
vegetação
tóxicas sobre o solo
Caráter
Minimização
Área de Influência
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Significativo
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Imediato
Permanente
Irreversível
Provável
Direto
Não minimizável
Pontual

Montado + pastagem
Pousio
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4.3.2.1.2.

Fase de exploração

Na Tabela 44 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar
impactes para a flora e vegetação da área de estudo, relacionada com os ecossistemas presentes, na fase de
exploração. É de salientar que nesta após a fase de construção é expetável a continuação da verificação de outros
impactes, direta ou indiretamente ligados ao projeto implementado.

Tabela 44. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Exploração.
Ações

Circulação de
pessoas e veículos
em sequência da
normal laboração
da indústria

4.3.2.1.3.

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Deposição de
poeiras;
Diminuição da
fotossíntese

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Duração
Reversibilidade
Grau de Incerteza
Caráter
Minimização
Área de Influência

Biótopo/ espécies afetadas

Negativo
Pouco Significativo
Baixa
Imediato
Temporário
Todos os biótopos
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Fase de desativação

Na fase de desativação do projeto prevê-se a demolição do edificado, na fase inicial poderão existir alguns impactes
negativos pontuais sobre a flora fauna e vegetação, mas a médio e longo prazo poderá ser particularmente positiva,
uma vez que permite a requalificação da área, um aumento da área de distribuição e circulação das diferentes
espécies. Na Tabela 45 apresentam-se alguns impactes previsíveis na fase de desativação do projeto.

4.3.2.2. Impactes cumulativos
Este projeto ocupa uma área muito restrita e se forem acauteladas medidas de gestão e conservação dos valores
fitocenóticos em presença, nomeadamente a reflorestação e/ou adensamento do montado e o tratamento das águas
residuais e controlo de de gases e poeiras não são previstos impactes cumulativos.
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Tabela 45. Descrição dos potenciais impactes no descritor Flora, e Vegetação durante a Fase de desativação.
Ações

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Demolição das
construções
edificadas

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Deposição de
Duração
poeiras, diminuição
Reversibilidade
da fotossíntese;
Grau de Incerteza
Caráter
Minimização
Área de Influência

Negativo
Pouco Significativo
Média
Imediato
Temporário
Todos os biótopos
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Mobilização do
solo após a
remoção dos
entulhos

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Descompactação do Duração
solo
Reversibilidade
Grau de Incerteza
Caráter
Minimização
Área de Influência

Positivo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Reversível
Provável
Direto
Não minimizável
Local

Sentido
Significância
Magnitude
Desfasamento
Duração
Reversibilidade
Requalificação da
Grau de Incerteza
Plantação de
área com
azinheiras e
Caráter
repovoamento da
espécies herbáceas
unidade de
Minimização
autóctones
montado
Área de Influência

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

Positivo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Certo
Direto
Local

Biótopo/ espécies afetadas

Pousio

Toda a área
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4.3.3.

FAUNA

4.3.3.1. Identificação, caraterização e avaliação de impactes

4.3.3.1.1.

Fase de construção

Na fase de construção os impactes para a fauna são negativos, já que para além da redução da área de circulação
das espécies faunísticas e da diminuição das áreas de refúgio, ocorrem ainda impactes negativos diretos sobre as
espécies que estão sintetizados na Tabela 46.

Tabela 46. Descrição dos potenciais impactes no descritor fauna durante a Fase de Construção.
Ações

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Sentido
Significância
Magnitude
Redução
Desfasamento
Instalação do
temporária da área Duração
estaleiro e
de circulação de
acessibilidades
Reversibilidade
indivíduos da
temporárias à obra
Grau de Incerteza
fauna
Caráter
Minimização
Área de Influência
Sentido
Significância
Magnitude
Redução
Desfasamento
permanente da área Duração
de circulação de
Reversibilidade
indivíduos da
Grau de Incerteza
fauna
Caráter
Minimização
Área de Influência
Sentido
Significância
Magnitude
Instalação das
infraestruturas,
Desfasamento
beneficiação e
Aumento do efeito Duração
construção de
barreira
Reversibilidade
novas
Grau de Incerteza
acessibilidades de
caráter permanente
Caráter
Minimização
Área de Influência
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Negativo
Pouco significativo
Baixa
Imediato
Mamíferos
Temporário
Répteis
Reversível
Anfíbios
Certo
Direto
Minimizável
Pontual
Negativo
Significativo
Média
Imediato
Permanente
Irreversível
Certo
Direto
Minimizável
Pontual

Repteis
Mamíferos

Negativo
Significativo
Média
Imediato
Permanente
Irreversível
Certo
Direto
Não Minimizável
Pontual

Todos os grupos faunísticos
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Sentido
Significância
Mortalidade de
Magnitude
indivíduos, por
atropelamento e
Desfasamento
esmagamento
Duração
Movimentação de
devido à circulação
maquinaria
de maquinaria na Reversibilidade
área de construção Grau de Incerteza
e respetivos
Caráter
acessos
Minimização
Área de Influência

4.3.3.1.2.

Negativo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Répteis
Anfíbios
Mamíferos

Fase de exploração

Na fase de exploração os impactes sobre a fauna são pouco significativos de acordo com a Tabela 47.

Tabela 47. Descrição dos potenciais impactes no descritor fauna durante a Fase de Exploração.
Ações

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Sentido
Significância
Mortalidade de
Magnitude
indivíduos, por
Circulação de
atropelamento e
Desfasamento
pessoas e veículos esmagamento
Duração
em sequencia da
devido à circulação
normal laboração de maquinaria na Reversibilidade
da indústria
área de construção Grau de Incerteza
e respetivos
Caráter
acessos
Minimização
Área de Influência
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Negativo
Pouco significativo
Baixa
Imediato
Répteis
Temporário
Anfíbios
Irreversível
Mamíferos
Certo
Indireto
Minimizável
Local
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4.3.3.1.3.

Fase de desativação

Na fase de desativação os impactes são maioritariamente positivos para a fauna e os impactes negativos são apenas
pontuais para as operações de demolição das estruturas, na Tabela 48 apresentam-se um resumo desses impactes.

Tabela 48. Descrição dos potenciais impactes no descritor Fauna durante a Fase de desativação.
Ações

Impacte Previsto

Tipologia dos impactes

Demolição das
construções
edificadas

Sentido
Significância
Mortalidade de
Magnitude
indivíduos, por
Desfasamento
atropelamento e
Duração
esmagamento
devido à circulação Reversibilidade
de maquinaria na
Grau de Incerteza
área de construção e
respetivos acessos Caráter
Minimização
Área de Influência

Negativo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Répteis
Anfíbios
Mamíferos

Mobilização do
solo após a
remoção dos
entulhos

Sentido
Significância
Mortalidade de
Magnitude
indivíduos, por
Desfasamento
atropelamento e
Duração
esmagamento
devido à circulação Reversibilidade
de maquinaria na
Grau de Incerteza
área de construção e
respetivos acessos Caráter
Minimização
Área de Influência

Negativo
Significativo
Média
Imediato
Temporário
Reversível
Certo
Indireto
Minimizável
Local

Répteis
Anfíbios
Mamíferos

Sentido
Significância
Magnitude
Requalificação da
Desfasamento
área com
Aumento da área de Duração
repovoamento da circulação de
unidade de
indivíduos da fauna Reversibilidade
Grau de Incerteza
montado
Caráter
Minimização
Área de Influência

Positivo
Significativo
Média
Imediato
Permanente
Certo
Direto
Local

Todos os grupos
faunísticos
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4.3.4.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Não tendo sido observado património cultural nem vestígios arqueológicos na área a afetar pelo Projeto, e a não
ser que venham a ser detetados durante as diversas fases de obra, não haverá impactes a registar sobre este
descritor.
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4.3.5.

RESÍDUOS

4.3.5.1. Identificação e Caraterização de Impactes
Para a avaliação dos impactes associados à implementação do Loteamento Industrial, analisar-se-ão os resíduos
produzidos nas várias fases que compõem a fase de construção e, também, durante a fase de exploraçã.
A fase de construção é composta pelas seguintes fases:
•

Fase 1: Desmatação e limpeza;

•

Fase 2: Abertura de acessos;

•

Fase 3: Operações de terraplenagem e aterro;

•

Fase 4: Instalação de estaleiro de obra;

•

Fase 5: Construção de arruamentos e infraestruturas de saneamento;

•

Fase 6: Trabalhos de ajardinamento com plantas naturais da zona.

Na fase de exploração será tida em consideração apenas a manutenção dos arruamentos que servem a Zona
Industrial, operações de jardinagem e manutenção geral, e a ocupação humana, uma vez que a gestão dos restantes
resíduos gerados será da responsabilidade de cada operador instalado.
No que diz respeito aos Resíduos, os impactes serão avaliados através da conjugação dos seguintes fatores:
•

Quantidade de resíduos produzida;

•

Perigosidade do resíduo;

•

Capacidade de reciclagem;

•

Perda de recursos naturais;

•

Implicações energéticas no seu tratamento;

•

Destino final aplicável.

4.3.5.1.1.

Fase de Construção

Atendendo à natureza dos Projeto e aos materiais a utilizar na sua construção, os resíduos com maior probabilidade
de serem produzidos são os resíduos de construção e demolição (cujos possuem legislação específica para a sua
gestão – Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março), nomeadamente os pertencentes ao capítulo 17 01 – Betão,
tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 17 03 – Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão, e ao
capítulo 17 05 – Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem, da
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Código LER.
Do acompanhamento de vários Projetos de construção, a experiência adquirida conduz-nos a que se possam utilizar
como valores guia perdas entre os 3% e os 5% para cada material utilizado e manipulado em obra. No entanto,
uma vez que o presente Projeto ainda não dispões de Projeto de execução, não foi ainda realizada a quantificação
e caraterização dos materiais a aplicar em obra.

Decapagem do coberto vegetal (Fase 1).
Nesta fase, será realizada a remoção praticamente toda o coberto vegetal existente na área de implantação do
Projeto, considerando-se apenas a manutenção de algumas árvores existentes. Considera-se que apenas o coberto
vegetal será um resíduo (LER 02 01 07 – Resíduos silvícolas).
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Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

Abertura de acessos (Fase 2).
Atualmente é desconhecido o destino final do solo a remover para a abertura dos acessos. Deste modo, considerase que esta fase dará origem a um resíduo – LER 17 05 04 – Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas.
Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo.

Operações de terraplenagem e aterro (Fase 3).
Nesta fase não se prevê a produção de resíduos (não havendo por isso impacte), uma vez que as terras a movimentar
deverão ser totalmente utilizadas na área de implantação do Projeto.

Instalação de estaleiro de obra (Fase 4).
Na montagem do estaleiro de obra deverão ser consideradas duas fases (obras a realizar no solo e obras a realizar
para vedação da área do estaleiro) onde se prevê a produção de resíduos:
1.

Nivelamento da área de estaleiro – envolve movimentação de terras pelo que será expectável o
resíduo Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas – LER 17 05 04;

2.

Pavimentação das várias áreas do estaleiro (principalmente o parque de resíduos cujo deverá ser
inclusivamente impermeabilizado) – espera-se que, nesta fase, apareça algum resíduo de Betão –
LER 17 01 01;

3.

Colocação de vedações – a colocação de vedação na área de estaleiro permite, não só a segurança
de pessoas e máquinas presentes na obra, mas também o isolamento desta área em relação à frente
de obra. Estas vedações são geralmente metálicas podendo aqui identificar-se como resíduo
produzido Ferro e Aço – LER 17 04 05.

Avalia-se a produção deste resíduo como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco
significativo.

Construção de arruamentos e infraestruturas de saneamento (Fase 5).
Na construção das infraestruturas de saneamento, devido à abertura das valas de inserção de tubagens e condutas,
é de esperar novamente o resíduo Solos e Rochas não contendo substâncias perigosas – LER 17 05 04. No entanto,
nesta fase são esperados mais resíduos como é o caso do Betão – LER 17 01 01, para construção de caixas de visita
e amarrações e, também, algum Plástico – LER 17 02 03, proveniente do corte das tubagens plásticas a aplicar.
A construção dos arruamentos é a fase que acarreta o impacte mais significativo, essencialmente devido à produção
de resíduos perigosos como é o caso do alcatrão. Assim, nesta fase são esperados os seguintes resíduos: LER 17
03 03* - Alcatrão e produtos de alcatrão; LER 17 05 03* - Solos e Rochas contendo substâncias perigosas.
Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e significativo.

Trabalhos de ajardinamento (Fase 6).
Um avez que os espaços verdes utilizarão apenas plantas autóctones e não recorrerão a produtos agro-químicos,
nesta fase são esperados os seguintes resíduos:
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•

LER 02 01 07 – Resíduos silvícolas

•

LER 20 02 01 – Resíduos biodegradáveis

•

LER 20 02 02 – Terras e pedras

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco
significativo.

4.3.5.1.2.

Fase de Exploração

Manutenção.
Durante o tempo de vida útil deste Projeto terão de ser executadas diversas obras de manutenção e reparação de
todas as infraestruturas existentes no empreendimento. Deste modo, tal como para a construção das mesmas,
também aqui são expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição:
•

LER 17 01 01 – Betão

•

LER 17 01 02 – Tijolos

•

LER 17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

•

LER 17 02 01 – Madeira

•

LER 17 02 02 – Vidro

•

LER 17 02 03 – Plástico

•

LER 17 04 05 – Ferro e Aço

•

LER 17 04 07 – Mistura de Metais

•

LER 17 04 11 – Cabos não contaminados

•

LER 17 06 04 – Materiais de isolamento não contendo amianto nem substâncias perigosas

•

LER 17 09 03* - Outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo
substâncias perigosas

•

LER 15 01 01 – Embalagens de papel

•

LER 15 01 02 – Embalagens de plástico

•

LER 15 01 03 – Embalagens de madeira

•

LER 15 01 04 – Embalagens de metal

•

LER 15 01 05 – Embalagens compósitas

•

LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

•

LER 15 01 11* - Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa
sólida perigosa

•

LER 08 01 11* - Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas

•

LER 08 04 09* - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas

Apesar de existir produção de alguns resíduos perigosos, dada a reduzida área estudo, as quantidades produzidas
não serão significativas.
Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco
significativo.
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Ocupação Humana.
Durante a Fase de Exploração associados à ocupação humana está a produção de resíduos na sua maioria
pertencente à família dos resíduos urbanos e equiparados, sendo de esperar os seguintes resíduos:
•

LER 20 01 01 – Papel e cartão

•

LER 20 01 02 – Vidro

•

LER 20 01 08 – Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

•

LER 20 01 11 – Têxteis

•

LER 20 01 25 – Óleos e gorduras alimentares

•

LER 20 01 29* - Detergentes contendo substâncias perigosas

•

LER 20 01 33* - Pilhas e acumuladores

•

LER 20 01 36 – Equipamento elétrico e eletrónico não perigoso

•

LER 20 01 39 – Plásticos

•

LER 20 01 40 – Metais

•

LER 20 03 03 – Resíduos de limpeza de ruas

•

LER 20 03 06 – Resíduos de limpeza de esgotos

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, permanente e pouco
significativo.

4.3.5.1.3.

Fase de Desativação

Durante a fase de descativação são esperados Resíduos apenas provenientes da demolição de infraestruturas, a que
corresponde a produção de diversos resíduos de construção e demolição:
Demolição de Infraestruturas.
Aqui são expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição:
•

LER 17 01 01 – Betão

•

LER 17 01 02 – Tijolos

•

LER 17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

•

LER 17 02 01 – Madeira

•

LER 17 02 02 – Vidro

•

LER 17 02 03 – Plástico

•

LER 17 04 05 – Ferro e Aço

•

LER 17 04 07 – Mistura de Metais

•

LER 17 04 11 – Cabos não contaminados

•

LER 17 06 04 – Materiais de isolamento não contendo amianto nem substâncias perigosas

•

LER 17 09 03* - Outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo
substâncias perigosas

•

LER 15 01 01 – Embalagens de papel
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•

LER 15 01 02 – Embalagens de plástico

•

LER 15 01 03 – Embalagens de madeira

•

LER 15 01 04 – Embalagens de metal

•

LER 15 01 05 – Embalagens compósitas

•

LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

•

LER 15 01 11* - Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa
sólida perigosa

•

LER 08 01 11* - Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas

•

LER 08 04 09* - Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias
perigosas

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e muito
significativo.

4.3.5.2. Avaliação de impactes

Tabela 49. Avaliação de impactes sobre o descritor Resíduos.
Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do
impacte

Tipo do
impacte

Significância do
impacte

Decapagem do coberto
vegetal

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Pouco
Significativo

Abertura de acessos

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Pouco
Significativo

Operações de terraplenagem
e aterro

Nulo

-

-

-

Instalação de estaleiro de
obra

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Pouco
Significativo

Construção de arruamentos e
infraestruturas de
saneamento

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Significativo

Trabalhos de ajardinamento

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Pouco
Significativo

Manutenção

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Pouco
Significativo

Ocupação Humana

Negativo

Imediato e
Permanente

Direto

Pouco
Significativo

Negativo

Imediato e
Temporário

Direto

Muito
Significativo

Impactes
Fase de construção

Fase de exploração

Fase de Desativação
Demolição de Infraestruturas
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4.4.

PLANEAMENTO

4.4.1.

PAISAGEM

4.4.1.1. Análise de Visibilidade
A área de influência visual de um Projeto designa-se, em termos paisagísticos, por bacia de visibilidade. A bacia
de visibilidade corresponde à parcela de território visível a partir do local de implantação do Projeto e,
consequentemente, engloba todos os pontos com acessibilidade visual sobre o mesmo. A área de análise visual
referente à situação de referência foi elaborada para um cenário de máximo impacte visual - não incluindo na sua
formulação a informação tridimensional relativa ao uso do solo e ao edificado presente na área de análise – numa
área definida a partir de um buffer de 3500 m a partir da área limite do Projeto.
O Projeto em estudo engloba 11 lotes com altura máxima de edificação de 10m, prevendo-se que no lote 1 possa
surgir uma estrutura industrial, cuja chaminé poderá atingir os 15m de altura, constituindo este elemento uma das
estruturas consideradas como geradoras de impacte visual.

Figura 42. Enquadramento do Projeto - Operação de Loteamento na UOPG U11.

No que se refere aos valores aferidos na caraterização da situação de referência destaca-se a afetação visual da
qualidade visual presente (Figura 43), dado que o impacte visual incidirá sobre uma significativa percentagem –
cerca de 20% – de unidades visuais possuidoras de uma elevada qualidade visual, com maior incidência no
quadrante norte da área de influência visual considerada.
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Figura 43. Bacia de Visibilidade.

A Tabela 50 sintetiza as percentagens de afetação global e setorial de acordo com as diferentes análises efetuadas
na caraterização.

Tabela 50. Afetação do impacte relativamente aos valores de referência.

Área de Estudo
m2

%

12878805,34

28,71

Bacia de Visibilidade
Projeto

Afetação da Sensibilidade Visual
Elevada
Média

1961,21

0,00044

8977762,23

20,01

Afetação da Qualidade Visual
Elevada

8733885,83

19,47

Média

4110752,68

9,16

Afetação da Capacidade de Absorção Visual
Baixa

10475,00

0,002

Média

1964296,88

4,38
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4.4.1.1.1.

Magnitude do Impacte Visual

A classificação da magnitude do impacte visual associado ao Projeto foi efetuada de acordo com a Tabela 51.

Tabela 51. Magnitude do Impacte Visual: Intervalos de valoração.
Magnitude do Impacte Visual
Visibilidade dos Elementos de Projeto
1-4

Baixa

5-8

Média

9-12

Elevada

A avaliação da Magnitude do Impacte Visual resultante do Projeto encontra-se representada na Figura 44 e na
Tabela 52.

Figura 44. Magnitude do Impacte Visual.

Tabela 52. Magnitude do Impacte Visual.
Magnitude do Impacte Visual

Área (ha)

%

Elevada

333,30

7,43

Média

537,15

11,97

Baixa

417,42

9,30
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A análise da Figura 44 permite verificar que a magnitude do impacte visual se reflete de forma mais ou menos
homogénea sobre as áreas a partir de onde se visualiza o Projeto. As zonas de magnitude elevada são as que
possuem uma menor distribuição territorial, abrangendo cerca de 7% da área de influência visual, concentrandose no topo do quadrante N, no centro e no extremo S da área de influência visual do Projeto. A classe de média
magnitude, representando cerca de 12% do território, acompanha territorialmente a distribuição da classe de
elevada magnitude, apesar de assumir uma maior intensidade. A classe de menor magnitude, coincidente com
cerca de 9% da área observada, ocorre de forma mais significativa no setor N da área de estudo.

4.4.1.1.2.

Significância do Impacte Visual

A conjugação entre a avaliação da magnitude e a sensibilidade visual permite classificar e quantificar a
significância do impacte. A legenda da carta foi elaborada de acordo com o modelo/matriz da Figura 45.
Sensibilidade Visual da Paisagem

+

Elevada (3)

4

5

6

Média (2)

3

4

5

Baixa (1)

2

3

Baixa (1)

Média (2)

4
Elevada (3) Magnitude do Impacte

Significância do Impacte
Elevada
Média
Baixa

Sentido da Evolução da Significância do Impacte Visual

Figura 45. Modelo da Avaliação da Significância do Impacte Visual.

A avaliação da Significância do Impacte Visual resultante do Projeto encontra-se representada na Figura 46 e na
Tabela 53.
Da análise da Figura 46 verifica-se que a classe com maior representatividade na área de análise corresponde à de
média significância (cerca de 21% da área total), possuindo as zonas de baixa significância de impacte visual um
valor inferior a 3% da área de estudo e as de elevada significância cerca de 5%. Contudo, destaca-se que, apesar
da reduzida expressão territorial das zonas de elevada significância, a sua distribuição territorial acontece de forma
mais concentrada nos extremos N e S da área de influência visual.
De acordo com a visita ao local a importância do impacte visual associada ao Projeto em estudo, refletir-se-á de
diferentes modos consoante o “zoom” efetuado sobre o território considerado. Podem, deste modo, registar-se 3
níveis de influência consoante a distância à zona de implantação do Projeto. No primeiro nível de influência,
relativo aos terrenos diretamente abrangidos pelo Projeto, é atingido o maior impacte visual uma vez que o Projeto
(ou elementos do mesmo) será visualizado a partir de uma percentagem elevada de pontos incluídos nesta esfera
de abrangência, sendo esta potenciada pela ausência de barreiras visuais, concorrendo para um maior grau de
intrusão na observação da paisagem e alterando fortemente a percepção visual local relativamente à imagem da
paisagem atual. A segunda zona de influência localiza-se na proximidade imediata da área de estudo, coincidente
com as suas áreas adjacentes. Pode considerar-se como uma zona de impacte visual médio/alto, resultante da
sobreposição entre zonas de média qualidade visual e média capacidade de absorção. A terceira esfera de
influência, correspondente às áreas localizadas na periferia da área de estudo, será onde o impacte visual ocorrerá
assumindo maiores magnitudes, especificamente devido ao cruzamento de uma qualidade visual média com uma
elevada capacidade de absorção. No entanto, a distância que decorre desde esta zona de impacte possibilita a
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ocorrência de um paradoxo de circunstâncias que concorrem para uma minimização do impacte. Esta minimização
“natural” decorre da dispersão da observação a partir destas zonas por diversos elementos que, ocorrendo num
último plano visual (o da origem do impacte), focalizam e direcionam o olhar na sua direção, concorrendo
diretamente com a volumetria inerente à implantação do Projeto. Deste modo, apesar de poder ser visualizado a
grande distância, o impacte visual isolado do Projeto acabará por se dispersar parcialmente no conjunto de
volumetrias naturais e edificadas já presentes na conjuntura rural em que se insere.

Figura 46. Significância do Impacte Visual.

Tabela 53. Significância do Impacte Visual.

Significância do Impacte Visual

Área (ha)

%

Elevada

242,16

5,4

Média

945,44

21,1

Baixa

100,28

2,24

4.4.1.2. Identificação e caraterização de impactes
Os principais impactes no descritor Paisagem decorrentes da implementação do Projeto podem sintetizar-se de
acordo com o raio de ação em que ocorre o seu efeito visual. Num primeiro nível de observação local surgem
aqueles que se relacionam diretamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo,
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implicando uma desorganização espacial e funcional nas áreas afetas à edificação das novas construções. Assim,
é significativamente afetado o caráter da paisagem da zona de Projeto circunscrita pela área de estudo,
principalmente, devido à introdução de elementos exógenos perturbadores tanto do seu o equilíbrio como da sua
leitura e continuidade. Num segundo nível de observação, respeitante à envolvente direta da área de estudo,
realçam-se os impactes negativos decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão na paisagem, em toda a área
de construção e o aumento da concentração de poeiras (embora circunstancial) no ar (diminuição da visibilidade)
devido às terraplanagens e consequente deposição nos espaços adjacentes. Num terceiro nível de observação, de
cariz regional, realçam-se os impactes decorrentes da implantação de novas construções ou ampliação do edificado
que poderão ser visíveis a distância considerável.

4.4.1.2.1.

Fase de construção

Como principais impactes ambientais no descritor Paisagem decorrentes da implantação do Projeto de Operação
de Loteamento na UOPG U11 – Zona Industrial de Galveias no local da Assumada, surgem aqueles que se
relacionam diretamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão de usos do solo, implicando uma
desorganização espacial e funcional nas áreas afetas ao lote industrial onde se instalará o Projeto. Deste modo, é
afetado, grandemente, o caráter da paisagem da área em estudo devido, principalmente, à introdução de elementos
exógenos perturbadores tanto do seu equilíbrio como da sua leitura e continuidade. Realçam-se, também, os
impactes negativos decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão na paisagem, em toda a área de construção e
o aumento da concentração de poeiras no ar (diminuição da visibilidade) devido às terraplanagens e consequente
deposição na vegetação dos espaços adjacentes.
Paisagem_C1: Alteração da morfologia do terreno (alteração da utilização e função dos espaços)
Esta alteração originará transformações no caráter funcional e visual da paisagem, com o desaparecimento e/ou
transformação de elementos caraterísticos da paisagem. Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação de
estaleiros, zonas de acessos à obra e zonas de implantação do Projeto. Tais modificações dever-se-ão à introdução
de elementos exógenos à paisagem, provocados pela construção dos acessos e/ou alargamento dos acessos já
existentes, pela instalação do estaleiro de obra, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de
resíduos e os próprios elementos de construção. Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente direta
da área de Projeto é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da paisagem, uma vez que tanto a
passagem de maquinaria pesada, como a construção de acessos para a obra, provocam uma alteração da dinâmica
da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.
Paisagem_C2: Circulação de veículos pesados
Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente direta da área da zona industrial ou mesmo para os
restantes trabalhadores da zona industrial é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da paisagem,
uma vez que a passagem de maquinaria pesada provoca uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um
incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude baixa, significância baixa, temporário e
reversível.
Paisagem_C3: Desmatação do terreno e decapagem dos solos
Ocorrendo em áreas com vocação agrícola, estas ações terão como consequência a eliminação do estrato arbóreo
e arbustivo existente, ficando o solo desnudado e portanto mais pobre em termos visuais. A destruição do coberto
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vegetal existente assume, assim, um impacte negativo, atendendo às espécies que integram este sistema,
nomeadamente os do género Quercus.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude elevada, significância elevada, permanente e
irreversível.
Paisagem_C4: Movimento de Terras (aterros, escavações e terraplanagens)
As ações decorrentes dos movimentos de terra são as que apresentam impactes de maior significância ao nível da
qualidade visual, modificando a morfologia original do terreno, interferindo com as condições de escoamento
superficial e levando ao aparecimento de zonas de descontinuidade visual.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, temporário e
reversível.
Paisagem_C5: Deslocação de terras
A movimentação de terras decorrente da fase de construção/desativação, provoca um aumento da concentração de
poeiras no ar e a consequente deposição na vegetação, muros e outros elementos circundantes, diminuindo, deste
modo, a visibilidade e alterando os tons da paisagem.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude baixa, significância baixa, temporário e
reversível.
Paisagem_C6: Redução da permeabilização do terreno
A criação de novas áreas impermeáveis, como sucede pontualmente na área de implantação do Projeto, implicará
não só uma alteração visual na paisagem como, também, uma alteração negativa no índice de impermeabilização
desta área.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude elevada, significância elevada, permanente e
reversível.
Paisagem_C7: Impacte Visual do edifício e chaminé
A integração do Projeto possui um potencial de reduzido sucesso, uma vez que a densidade e volumetria das
estruturas, visualmente pouco apelativas, possuem um impacte visual associado.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude elevada, significância média, permanente e
reversível.
Paisagem_C8: Integração paisagística do Projeto com a plantação de áreas afetadas
A recuperação e integração paisagística da área afetada, visa minimizar visualmente o impacte local da Operação
de Loteamento na UOPG U11 – Zona Industrial de Galveias no meio em que este se insere, encobrindo,
parcialmente, o acesso visual direto às instalações.
Avalia-se este impacte como positivo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.

4.4.1.2.2.

Fase de exploração

Já na fase de exploração, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, provocar um impacte negativo
muito significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a capacidade de absorção da
paisagem receptora. No entanto, como referido no início deste estudo, estes impactes de cariz visual situam-se na
esfera do subjetivo não havendo uma metodologia que permita aferir diretamente a sua mensurabilidade.
Paisagem_E1: Alteração da morfologia do terreno
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Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, sobre a alteração na morfologia do terreno, no
local de implantação da Operação de Loteamento na UOPG U11 – Zona Industrial de Galveias, correspondendo
este a um incremento da circulação de pessoas (utentes, staff técnico) nesta área, efetuando uma maior carga /
pressão humana sobre o espaço.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.
Paisagem_E2: Imposição visual do edifício e chaminé e espaços circundantes diretos
A criação de superfícies pavimentadas, ainda que de significância reduzida, assume um impacte visual relacionado
com os acessos, nomeadamente ao nível da fratura que efetuam para com a envolvente direta através de uma
imposição estrutural e cromática. Do mesmo modo a implantação do Projeto assumirá sempre uma clivagem e
imposição visual relativamente ao espaço em redor.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.
Paisagem_E3: Circulação de veículos
Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, no incremento do número de veículos a circular
na envolvente direta à Operação de Loteamento na UOPG U11 – Zona Industrial de Galveias, correspondendo
estes a um incremento da circulação de pessoas (utentes, staff técnico) nesta área, efetuando uma maior carga /
pressão humana sobre o espaço.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude baixa, significância baixa, temporário e
reversível.
Paisagem_E4: Manutenção das áreas circundantes e acessos
A manutenção destes espaços permitirá uma compatibilização visual entre as infraestruturas construídas com o
meio em que se inserem.
Avalia-se este impacte como positivo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.

4.4.1.2.3.

Fase de desativação

Na fase de desativação os principais impactes ambientais no descritor Paisagem são os que se relacionam
diretamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo:
Paisagem_D1: Alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo
Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação de estaleiros, zonas de acessos à obra e na zona de implantação
do Projeto. Tais modificações dever-se-ão à introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela
construção dos acessos e/ou alargamento dos acessos já existentes, pela instalação do estaleiro de obra de
desativação, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de resíduos e os próprios elementos de
construção. Para as populações, cujo raio de ação se situe na envolvente direta da área, é nesta fase que ocorre um
impacte mais direto ao nível da paisagem, uma vez que tanto a passagem de maquinaria pesada, como a construção
de acessos para a obra, provocam uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um incremento de
movimento, ruído e desordem no local de construção.
Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e
reversível.
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Paisagem_D2: Desmantelamento do Projeto
O desmantelamento do Projeto irá provocar uma alteração da topografia do terreno, nomeadamente ao nível da
compensação de zonas côncavas e convexas, criadas aquando da sua implantação. Num primeiro plano este
impacte será negativo, dada a grande movimentação de terras requerida, no entanto, a curto/médio prazo, a
reposição da topografia originária do terreno, associada à reintrodução de espécies autóctones, conduzirá a uma
imagem mais naturalizada da zona de implantação, contribuindo para um ciclo hidrológico de balanço mais
positivo, aproximado à situação deste território antes da implantação dos elementos de Projeto, configurando,
assim, um impacte positivo. Adicionalmente, a desativação da infraestrutura, incluindo a remoção de maquinaria,
provocará um acréscimo temporário do número de veículos a circular na envolvente direta à Operação de
Loteamento na UOPG U11 – Zona Industrial de Galveias pelo que, para as populações cujo raio de ação se situe
na envolvente direta da área da zona industrial é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da paisagem,
uma vez que a passagem de maquinaria pesada provoca uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um
incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção.
Avalia-se este impacte durante a fase da obra como negativo, sendo positivo o seu efeito a longo prazo, de efeito
direto, magnitude média, significância média, permanente e irreversível.

4.4.1.2.4.

Impactes cumulativos

Os impactes sentidos na paisagem decorrentes da implantação do Projeto assumem um efeito cumulativo dada a
pré-existência de infraestruturas energéticas e do Projeto de loteamento adjacente a sul da à área de estudo de área
de estudo, cujas maiores caraterísticas à observação se podem definir, genericamente, pela elevada densidade,
desordenamento e desenquadramento natural para com a imagem de riqueza, também ela visual, associada a um
espaço plenamente integrado no Sítio de Cabeção. Este incremento produz um efeito cumulativo que tem como
base a sobreposição de impactes de diversas naturezas, mesmo quando estes não ocorrem em simultâneo. Deste
modo, a existência de infraestruturas elétricas e de um Projeto de loteamento originadores de impacte visual sobre
a paisagem, associados à implantação de um novo conjunto edificado, implicará, necessariamente, uma percepção
de conjunto de maior significância, o que acentuará o seu impacte na paisagem envolvente.
A análise efetuada possibilitou a aferição da diferença percentual e territorial entre as bacias de visibilidade dos
cenários associados tanto à implantação do Projeto como à sua conjunção com os elementos geradores de impacte
visual cumulativo (Tabela 54).

Tabela 54. Impacte Cumulativo Acumulado.

Visibilidade

Área (ha)

%

Loteamento

995,75

22,19

Linha Elétrica

2745,01

61,18

Zona Industrial

1287,88

28,71

Acréscimo de Visibilidade

93,34

2,08

A análise de visibilidade efetuada para os elementos geradores de impacte cumulativo juntamente com o Projeto
evidencia, precisamente, o aumento da percepção de conjunto, dado registar-se um elevado grau de sobreposição
entre o impacte existente e o associado ao novo Projeto. Quando consideramos a totalidade da área, verificamos
que o Projeto em estudo apresenta uma quase completa sobreposição relativamente ao valor global de visibilidade
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registado pelos elementos considerados como geradores de impacte cumulativo, sendo o acréscimo de visibilidade
aproximado a 2% da área de influência visual considerada.
No que respeita à magnitude do impacte cumulativo, a análise foi efetuada recorrendo à seguinte ponderação da
Tabela 55.

Tabela 55. Valores de Ponderação: Magnitude do Impacte Visual Cumulativo.

Magnitude do Impacte Visual Cumulativo
Linha Elétrica
Loteamento

1

Baixa

2

Média

3

Elevada

Zona Industrial
Linha Elétrica + Loteamento
Loteamento + Zona Industrial
Zona Industrial + Loteamento
Linha Elétrica + Loteamento + Zona Industrial

Figura 47. Magnitude do Impacte Visual Cumulativo.

Os valores obtidos pela análise permitem concluir que o impacte visual cumulativo de maior magnitude será
sentido no eixo N-S da área de análise visual, correspondendo a cerca de 20% do território em estudo (Figura 47
e Tabela 56).
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Tabela 56. Magnitude do Impacte Visual Cumulativo.

Magnitude do Impacte Visual Cumulativo

Área (ha)

%

Elevada

902,68

20,12

Média

379,47

8,46

Baixa

1561,65

34,81

A sobreposição entre a magnitude do impacte visual cumulativo e a sensibilidade visual aferida para a área de
influência visual considerada possibilitam a identificação da significância do impacte visual cumulativo,
correspondendo a classe de maior significância a cerca de 14% do território observado, com maior incidência no
extremo dos quadrantes norte e sul da área de influência visual, coincidente com as unidades de elevada qualidade
visual. A Significância do Impacte Visual Cumulativo está representada na Figura 48 e na Tabela 57.

Figura 48. Significância do Impacte Visual Cumulativo.

Tabela 57. Significância do Impacte Visual Cumulativo.
Significância do Impacte Visual Cumulativo

Área (ha)

%

Elevada

604,65

13,48

Média

1503,04

33,50

Baixa

736,11

16,41
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4.4.1.3. Avaliação de impactes

Tabela 58. Avaliação de impactes para o descritor Paisagem.
Efeito temporal e
duração do impacte

Tipo do
impacte

Significância do impacte

Alteração da morfologia do terreno Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Circulação de veículos pesados

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Pouco significativo

Desmatação do terreno e decapagem
Negativo
dos solos

Permanente e Imediato

Direto

Muito Significativo

Movimento de Terras (aterros,
escavações e terraplanagens)

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Significativo

Movimentação de terras

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Pouco significativo

Redução da permeabilização do
terreno

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Muito Significativo

Impacte Visual do edifício e
chaminé

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Integração paisagística do Projeto
com a plantação de áreas afetadas

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Alteração da morfologia do terreno Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Imposição visual do edifício e
chaminé e espaços circundantes
diretos

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Circulação de veículos

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Pouco significativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Alteração da morfologia do terreno e
Negativo
padrão do uso do solo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Desmantelamento do Projeto

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Impactes

Natureza do
impacte

Fase de construção

Fase de exploração

Manutenção das áreas circundantes e
Positivo
acessos

Fase de desativação

Positivo
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4.4.2.

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

4.4.2.1. Identificação e caraterização de impactes
No que se refere ao descritor Ordenamento do Território, importa salientar que o espaço em causa se encontra
devidamente equacionado nos respetivos instrumentos de gestão territorial em plena eficácia (nomeadamente no
Plano Diretor Municipal).

4.4.2.1.1.

Fase de construção

4.4.2.1.1.1.

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial em plena eficácia

Reserva Ecológica Nacional
De acordo com a legislação em vigor, o projeto não afeta áreas classificadas com REN.
Reserva Agrícola Nacional
De acordo com a legislação em vigor, o projeto não afeta solos classificados com RAN.
Áreas sensíveis
Para a execução do projeto prevê-se um abate de azinheiras adultas e jovens o que irá provocar um impacte
negativo ao nível da redução da área de montado, que apresenta uma magnitude média, com grau de certeza, de
carater e duração. Como forma de minimização o abate de árvores deverá restringir-se apenas à área de
implantação da unidade e respetiva faixa de proteção.
Linhas elétricas
Deverão ser redefinidos os limites de proteção da linha elétrica e respetivos postos de transformação tendo em
conta a nova dotação energética à unidade de fabricação.

4.4.2.1.1.2.

Conformidade com as condicionantes legais

No que respeita ao descritor Ordenamento do Território, após uma análise dos Instrumentos de Gestão Territorial,
bem como das condicionantes de uso do solo, observa-se a necessidade da compatibilização dos usos durante a
construção e exploração de acordo com o disposto no regulamento do Sítio de Cabeção e no Dec.-Lei n.º140/99,
de 24 de Abril.
Verifica-se ainda a necessidade de abate de azinheiras que, por consequência, conduz a uma redução da área de
montado pelo que os procedimentos deverão ser compatibilizados com o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de
25 de Maio que legisla a proteção de sobro e azinho.

4.4.2.1.2.

Fase de exploração

Após uma análise dos Instrumentos de Gestão Territorial em plena eficácia, bem como das condicionantes,
verifica-se que o projeto não se incompatibiliza com os respetivos instrumentos de ordenamento do território. No
entanto, após a da unidade de fabricação deverão ser contemplados os seguintes objetivos:
Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, nomeadamente uma redefinição dos limites
das áreas de montado existentes na área;
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Promover a execução de uma vedação por forma a garantir condições de segurança;
Promover a reabilitação e renaturalização dos espaços envolventes da área intervencionada, recorrendo à utilização
de material vegetal autóctone;
Prevenir a degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e assegurar a estrutura e o bom
funcionamento dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e dos ecossistemas terrestres associados.
Promover como medida de compensação a plantação de exemplares de azinheira e sobreiro de acordo com as
caraterísticas ecológicas naturais, com o objetivo de criar uma nova área de montado, e/ou adensando o montado
existente, mantendo no entanto a sua atual funcionalidade.

4.4.2.1.3.

Impactes cumulativos

No que respeita ao Ordenamento do Território, devido à intervenção numa área de montado e incluída num Sítio
da Rede Natura, prevê-se um impacte negativo, uma vez que esta zona a implantação deste projeto conduz a uma
redução da área de montado.

4.4.2.2. Avaliação de Impactes

Tabela 59. Avaliação de impactes para o descritor Planeamento e Ordenamento do Território.
Natureza do
impacte

Efeito temporal e
duração do impacte

Tipo do
impacte

Significância
do impacte

Instalação das novas
tipologias de uso

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Significativo

Conformidade com os
instrumentos de Ordenamento
atualmente em vigor

Negativo

Temporário e Imediato

Indireto

Pouco
Significativo

Conformidade com as
condicionantes legais

Negativo

Temporário e Imediato

Direto

Pouco
significativo

Novas tipologias de uso do
território

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Conformidade com as
condicionantes legais

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Impactes
Fase de construção

Fase de exploração
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4.4.3.

SOCIOECONOMIA

4.4.3.1. Identificação e caraterização de impactes

4.4.3.1.1.

Fase de construção

Durante a fase de construção, devido à necessidade de realização de obras de construção civil com vista à
implantação do loteamento, são esperados impactes positivos ao nível da contratação de mão-de-obra local
(criação de emprego local), e contratação de empresas locais e/ou regionais, com o impacte direto sobre a economia
local associada, principalmente, à restauração e alojamento local (apoio ao desenvolvimento económico locoregional).
No entanto, no final da fase de construção são esperados impactes negativos devido à eliminação do emprego
criado para a construção do loteamento e ao desinvestimento na economia local e/ou regional, impactes sempre
associados ao final de qualquer projeto.

4.4.3.1.2.

Fase de exploração

Durante a fase de exploração, ao nível dos aspetos socioeconómicos não são esperados impactes negativos de
correntes do desenvolvimento do loteamento industrial em análise. A área de implantação é uma área natural
pertencente à Junta de Freguesia das Galveias, não estando previstos processos de expropriação ou a implicação,
direta e/ou indireta, sobre qualquer atividade económica ou social desenvolvida na Freguesia.
São esperados, no entanto, impactes positivos, significativos. A implantação do loteamento industrial irá potenciar
o aparecimento de novas empresas, apoiando a fixação da população residente e criando postos de trabalho. Como
impacte indireto da fixação da população residente e do aumento do emprego, estará associado o desagravamento
do envelhecimento da população local já que estes fatores irão permitir maior estabilidade às famílias e ao seu
crescimento.
Cumulativamente, este projeto irá potenciar o desenvolvimento económico local e, dada a localização da Freguesia
de Galveias, também irá permitir a dinamização do desenvolvimento regional, podendo servir de plataforma
logística entre a região do Alto Alentejo, Lezíria do Tejo, Setúbal e Lisboa.
Assim, salientam-se os seguintes impactes positivos, significativos:
•

Criação de postos de trabalho;

•

Fixação de população residente;

•

Atração de população não residente;

•

Potenciação do desagravamento do envelhecimento da população;

•

Diversificação do tecido empresarial local; e

•

Desenvolvimento económico loco-regional.

4.4.3.1.3.

Fase de desativação

Na fase de desativação, salientam-se os impactes negativos muito significativos decorrentes da eliminação de tudo
o que é gerado durante a fase de exploração. Com efeito, durante a fase de desativação verifica-se a eliminação de
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postos de trabalho, potencia-se a migração de população residente e não residente, e o correspondente
envelhecimento da população, e perde-se um importante incentivo ao desenvolvimento económico local e regional.

4.4.3.2. Avaliação de impactes

Tabela 60. Avaliação de impactes para o descritor Socioeconomia.
Natureza do
impacte

Efeito temporal e duração
do impacte

Tipo do
impacte

Significância
do impacte

Criação de emprego local

Positivo

Temporário e Imediato

Direto

Significativo

Apoio ao desenvolvimento
económico loco-regional

Positivo

Temporário e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Eliminação de postos de trabalho

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Desinvestimento na economia
loco-regional

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Criação de postos de trabalho

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Fixação de população residente

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Atração de população não
residente

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Significativo

Potenciação do desagravamento
do envelhecimento da população

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Diversificação do tecido
empresarial local

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Desenvolvimento económico
loco-regional

Positivo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Eliminação de postos de trabalho

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Incentivo à migração de
população residente e não
residente

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Potenciação do agravamento do
envelhecimento da população

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Desinvestimento no
desenvolvimento económico locoregional

Negativo

Permanente e Imediato

Direto

Muito
Significativo

Impactes
Fase de construção

Fase de exploração

Fase de Desativação
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5.
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5.1.

INTRODUÇÃO

Atendendo às caraterísticas dos impactes anteriormente expectáveis, propõe-se agora apresentar as Medidas de
Minimização capazes de evitarem, reduzirem ou compensarem os impactes negativos, ou incrementarem os
impactes positivos.
As Medidas de Minimização serão agrupadas por descritor e apenas serão apresentadas para os descritores onde
se detetaram impactes.
Como o Promotor pretende aplicar os princípios da Norma ISO 14001, a qual “especifica os requisitos para um
sistema de gestão ambiental que permita à organização desenvolver e implementar uma política e objetivos, tendo
em consideração requisitos legais e informação sobre aspetos ambientais significativos”, inicia-se este capítulo
por uma súmula das orientações respeitantes a esta Norma.

5.2.

APLICAÇÃO DA NORMA EN ISO 14001

A Norma EN ISO 14001 de Novembro de 2004 foi desenvolvida pelo Comité Europeu de Normalização (CEN),
de que Portugal é membro oficial.
A demonstração de um desempenho ambiental robusto, através do controlo dos impactes ambientais das suas
atividades, de acordo com a política e os objetivos ambientais, tem sido nos últimos tempos uma preocupação
crescente por parte dos utilizadores do espaço natural.
Esta preocupação tem vindo a verificar-se com o aumento das restrições legislativas em cada país da Comunidade
Europeia, bem como da implementação de políticas económicas e de outras medidas que favorecem a proteção e
a conservação ambiental.
Também os próprios utilizadores do espaço natural têm incorporado estas preocupações ambientais e têm revelado
interesse do desenvolvimento ambiental sustentado dos seus Projetos.
Assim, muitas organizações procuram avaliar o seu desempenho ambiental através de auditorias, estudos e
levantamentos. Contudo, estes testes podem não fornecer garantias às organizações da eficácia do cumprimento
das políticas e respetivos requisitos ambientais legais. A eficácia só é traduzida na sua plenitude caso os estudos
sejam conceptualizados ante um sistema de gestão estruturado e integrado na organização.
O principal objetivo desta norma é dotar as organizações utilizadoras do meio natural de ferramentas integradas
num sistema de gestão ambiental (SGA) eficaz que, funcionalmente com outros requisitos de gestão, possam
auxiliar as organizações a atingir as suas metas ambientais e económicas.
Estas normas não visam criar barreiras não tarifárias ao comércio, nem ampliar ou alterar obrigações legais de uma
organização.
A Norma EN ISO 14001 de 2004 especifica os requisitos para implementar um sistema de gestão ambiental, de
modo a que a organização desenvolva e efetive uma política e objetivos tendo em consideração os requisitos legais
e informação sobre aspetos de significância ambiental. A norma pretende ser democrática, abrangente, e aplicável
a organizações de todos os tipos e dimensões, e que ao mesmo tempo se integre de modo adaptativo aos diferentes
condicionalismos geográficos, culturais e sociais.
O sucesso da implementação da Norma depende fundamentalmente da aceitação de um compromisso que atinge
todos os níveis hierárquicos da organização, nomeadamente a gestão de topo. A efetivação da presente norma
permite desenvolver uma política ambiental, estabelecer objetivos e processos para atingir os compromissos da
política, atuar conforme necessário para melhorar o seu desempenho e demonstrar a conformidade do sistema com
os requisitos da norma EN ISO 14001.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

147

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

Globalmente, esta norma procura apoiar a proteção ambiental e a prevenção da poluição, em equilíbrio com as
necessidades sócio-económicas.
A metodologia normativa é baseada no conceito Planear-Executar-Verificar-Atuar, ou seja:
•

Planear – estabelecer metas e processos necessários para atingir resultados de acordo com a política
ambiental da organização

•

Executar – implementar processos

•

Verificar – monitorizar e medir os processos face à política ambiental, objetivos, requisitos legais (e
outros), bem como relatar os resultados

•

Atuar – empreender ações para melhorar continuamente o desempenho do sistema de gestão ambiental

A EN ISO 14001 contem apenas os requisitos que podem ser objetivamente auditados. Caso haja necessidade de
orientações gerais pode ser consultada a EN ISO 14004.
A Norma 14001 específica as principais exigências para Sistemas de Gestão Ambiental. Não são apresentados
critérios específicos de desempenho ambiental, mas exige-se que uma organização elabore a sua política e tenha
objetivos que levem em consideração os requerimentos legais e as informações referentes aos impactes ambientais
significativos. Aplica-se aos efeitos ambientais que possam ser controlados pela organização e sobre os quais se
espera que tenha influência.
A

Norma

aplica-se

a

qualquer

organização

que

deseje

(http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/iso2.html#h):
•

Implantar, manter e aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental; e/ou

•

Assegurar-se do atendimento à sua política ambiental; e/ou

•

Demonstrar tal conformidade a terceiros; e/ou

•

Buscar certificação/registro do seu Sistema de Gestão Ambiental por uma organização externa; e/ou

•

Realizar auto-avaliação e emitir declaração de conformidade à Norma.

Todos os elementos especificados na Norma se destinam a ser incorporados num Sistema de Gestão Ambiental. O
nível de aplicação dependerá de fatores como: a política ambiental da organização, a natureza de suas atividades
e as condições em que opera.
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5.3.

AMBIENTE

5.3.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.3.1.1. Fase de construção
Face aos impactes negativos expetáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas de minimização, na
fase de construção:
•

Evitar grandes desmontes de terreno, tentando aproveitar as caraterísticas geomorfológicas existentes.

•

No caso de serem efetuadas escavações e aterros, os últimos deverão ser feitos com material de
preenchimento com caraterísticas semelhantes às existentes na área; a decisão de não utilizar nos aterros
materiais de fora da área, aproveitando e equilibrando o volume de aterros com os volumes dos desaterros
e escavações, leva ao cumprimento desta regra.

•

Caso seja necessário alterar as condições de drenagem natural do terreno durante a fase de construção,
estas devem ser repostas, de modo a que não haja alterações significativas a nível da geomorfologia, bem
como para não potenciar o risco de erosão.

•

Deverá ser instalado um conjunto de condutas técnicas, de modo a obviar, aquando do funcionamento do
empreendimento, que se tenham de abrir novamente valas cada vez que for necessário introduzir novos
cabos de distribuição de serviços.

•

Os edifícios terão de ser construídos com recurso a técnicas anti-sísmicas que permitam uma resistência
estrutural a sismos de intensidade máxima VI, com fundações assentes em rochas consolidadas.
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5.3.2.

SOLO

5.3.2.1. Fase de construção
De modo a minimizar os impactes negativos decorrentes das ações necessárias à construção do empreendimento
no local, devem tomar-se algumas medidas:
•

Deverá estar previsto o local de depósito provisório do excedente de terras e posteriormente deverá ser
encaminhado de acordo com a legislação aplicável.

•

Nas áreas intervencionadas deverão promover-se sistemas de drenagem e recolha de resíduos sólidos e
líquidos, de modo a evitar possíveis contaminações dos solos.

•

Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desativados, deverão ser limpos e sujeitos a
trabalhos de requalificação paisagística.

•

Na eventualidade da utilização de substâncias perigosas, deverão ser acauteladas medidas de prevenção
a uma eventual contaminação acidental do solo.

•

No caso de contaminação acidental dos solos, estes deverão ser removidos de imediato para local
apropriado, de acordo os procedimentos legais.

•

Durante a fase de construção, deverá existir uma fiscalização constante da obra, de forma a garantir a
aplicação de todas as medidas de minimização previstas.

5.3.2.2. Fase de exploração
Na fase de exploração dever-se-á proceder à manutenção de todos os espaços verdes e zonas não
impermeabilizadas.

5.3.2.3. Fase de desativação
Na fase de desativação, dever-se-á remexer a parte superior do solo, de modo a provocar a sua descompactação e
arejamento, a fim de obter uma recuperação mais rápida das suas propriedades originais.
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5.3.3.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Face aos impactes expectáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os evitar,
reduzir e/ou compensar, garantindo assim a sustentabilidade dos recursos existentes.

5.3.3.1. Fase de construção
•

Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente
óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um
contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a
contaminação das linhas de água superficiais.

•

Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos
poluentes para as linhas de águas superficiais; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um
aterro de resíduos perigosos ou enviados para tratamento.

•

Deverá realizar-se a drenagem adequada no limite da zona de intervenção, de forma a desviar o
escoamento natural, minimizando o arraste de sólidos em suspensão, caso se verifique.

•

Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do coberto vegetal,
com a vegetação adequada à zona em questão.

•

Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao que for previsto no Projeto de Execução,
devendo ser efetuadas durante o período de menor ocorrência de precipitações, para que se minimizem
os riscos de erosão e arrastamento de partículas para as linhas de água; uma vez que a circulação de águas
superficiais nesta zona é muito limitada, por se estar em presença de uma zona de cabeceira, este fator
não tem, no entanto, grande significado.

5.3.3.2. Fase de exploração
•

Garantir que resíduos líquidos do empreendimento não cheguem sem tratamento às linhas de água.

5.3.3.3. Fase de desativação
•

Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente
óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um
contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a
contaminação das linhas de água superficiais.

•

Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos
poluentes para as linhas de águas superficiais; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um
aterro de resíduos perigosos ou enviados para tratamento.

•

Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do coberto vegetal,
com a vegetação adequada à zona em questão.
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5.3.4.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Face aos impactes expectáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os evitar,
reduzir e/ou compensar.

5.3.4.1. Fase de construção
•

Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente
óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um
contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a
contaminação dos aquíferos.

•

Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos
poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um aterro de resíduos
perigosos ou enviado para tratamento.

•

Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução, devendo ser
efetuadas durante o período de menor ocorrência de precipitações, para que se minimizem os riscos de
infiltração direta de poluentes para o aquífero.

•

Assegurar que as operações de escavação e desmonte do terreno não interceptam o nível freático, excepto
quando necessário; quando tal suceder, as obras deverão ocorrer no mínimo espaço de tempo possível,
de modo a não gerar exposição exagerada das águas subterrâneas e contacto eventual com materiais
variados, nomeadamente contaminantes.

•

Nas áreas de construção situadas abaixo do nível freático (caso se perspetivem caves, por exemplo),
situação que será de evitar através da utilização das estruturas topográficas naturais do terreno, todos os
materiais que fiquem em contacto com o aquífero deverão ser o mais neutros possível do ponto de vista
químico.

5.3.4.2. Fase de exploração
Garantir que resíduos líquidos do empreendimento não escoem para o meio hídrico subterrâneo sem primeiro
serem sido tratados e que tenham qualidade suficiente para poderem ser devolvidos ao meio natural.

5.3.4.3. Fase de desativação
•

Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente
óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um
contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a
contaminação dos aquíferos.

•

Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos
poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um aterro de resíduos
perigosos ou enviado para tratamento.
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5.3.5.

AR E QUALIDADE DO AR

Existem diferentes medidas de minimização a tomar, quer se trate da fase de construção ou de exploração do
Projeto.

5.3.5.1. Fase de Construção
•

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetição de ações sobre as mesmas áreas.

•

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas
impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

•

A extensão das intervenções a realizar no local, durante a fase de construção, deverá ser limitada ao
mínimo indispensável para a boa execução da obra, evitando a construção de novas vias.

•

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder
à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de
modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão
ocupadas pelo acesso.

•

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.

•

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão
de ruído.

•

Os acessos aos locais de obra e às zonas de estaleiros devem ser mantidos limpos através de lavagens
regulares dos rodados das máquinas e dos veículos afetos à obra.

•

Deve proceder-se à cobertura de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento, quer em depósitos
estacionários, quer durante o movimento de cargas de camiões.

•

As vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a descoberto devem ser humedecidas,
especialmente em dias secos e ventosos.

5.3.5.2. Fase de Exploração
Quanto à fase de exploração, as medidas a implementar devem ser:
•

De modo a reduzir o volume de tráfego na povoação de Galveias, deverá ser criada uma estrada circular
à povoação que permita o acesso direto à zona industrial sem que o tráfego automóvel tenha de atravessar
a povoação.

•

Aquando do licenciamento dos estabelecimentos a instalar, deverá a Câmara Municipal de Ponte de Sor,
bem como as demais entidades envolvidas com responsabilidade nesta matéria, assegurar que todas as
instalações disporão dos meios necessários ao controlo e redução da emissão de poluentes para a
atmosfera.
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5.3.5.3. Fase de Desativação
A nível do Ar e Qualidade do Ar, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas com vista à minimização dos
impactes negativos gerados:
•

Os trabalhos a executar deverão ser limitados ao mínimo indispensável para a boa execução da obra,
privilegiando a utilização de caminhos já existentes e assegurando a limpeza regular dos mesmos;

•

O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulado deve ser feito em veículos adequados,
com a carga coberta de forma a impedir a dispersão de poeiras;

•

As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica com vista a
assegurar o seu funcionamento adequado;

•

Quando se proceda à acumulação local de materiais, os mesmos devem ser cobertos de modo a evitar o
seu arrastamento pelo ar e/ou águas.
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5.3.6.

AMBIENTE SONORO

5.3.6.1. Fase de construção
Na fase de construção devem ser tomadas as seguintes medidas, com vista à minimização dos impactes negativos
gerados:
•

Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a realização de
atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a
utilizar. Recomenda-se que seja circunscrita a execução das obras apenas ao período diurno nos dias úteis,
evitando-se, deste modo, o período noturno e os dias de descanso da população e trabalhadores afetos à
obra.

•

Controlo da circulação de veículos pesados no interior da área de intervenção e envolvente imediata, por
forma a restringir a sua velocidade de circulação a valores reduzidos.

•

Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a
evitar o atravessamento de povoações. Nas situações em que o atravessamento de povoações seja
inevitável, deverá ser reduzido o limite de velocidade para os 40 km/h.

•

Deverá ser desenvolvido um Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos de modo a assegurar
que, estes, trabalham nas melhores condições técnicas, mecânicas e de segurança, dando cumprimento às
normas legais e às especificações técnicas estabelecidas em termos de controlo e proteção do ruído.

•

Deverão ser adoptadas medidas de proteção individual contra o ruído gerado, no caso dos trabalhadores
mais expostos (a responsabilidade da implementação desta medida é da responsabilidade do empreiteiro).

5.3.6.2. Fase de exploração
•

Conforme referido anteriormente, para a fase de exploração não é possível estimar ou mensurar os níveis
de ruído que serão alcançados. No entando, considerando a instalação de atividades industriais, regra
geral ruidosas, na zona industrial e o aumento do tráfego rodoviário local, adiantam-se as seguintes
medidas de mitigação :

•

Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no que diz respeito ao critério de
emergência que define que as atividade ruidosas permanentes estão sujeitas ao cumprimento de
incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente
determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor
do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A)
no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento.

•

Construção duma circular rodoviária que permita o acesso direto à zona industrial sem que o tráfego
rodoviário tenha de passar pelo centro da povoação de Galveias.

•

Caso o tráfego rodoviário associado à zona industrial tenha de circular pelo interior da povoação de
Galveias, deverá ser defenido um trajeto fixo, que seja o trajeto mais curto possível e onde sejam aplicadas
medidas de controlo de velocidade das viaturas.
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5.3.6.3. Fase de Desativação
Quanto ao Ambiente Sonoro, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas com vista à minimização dos impactes
negativos gerados:
•

Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a realização de
atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a
utilizar;

•

Velocidade de circulação reduzida de veículos pesados, quer no interior da área de intervenção, quer na
envolvente imediata;

•

Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a
evitar o atravessamento de povoações;

•

As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica com vista a
assegurar o seu funcionamento adequado.
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5.4.

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

5.4.1.

USO DO SOLO

5.4.1.1. Fase de construção
Como impactes negativos ao nível da ocupação do solo prevê-se a desflorestação, a compactação e
impermeabilização do solo. Como medidas de minimização deverão considear-se as seguintes:
•

Traçar uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de obra,que deverão ser utilizados por todos os
utilizadores do espaço.

•

A desmatação deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada em áreas estritamente
necessárias, sempre que possível deverão ser salvaguardados os exemplares arbóreos e/ou arbustivos
presentes.

5.4.1.2. Fase de exploração
Na fase de exploração deverão ser mantidos apenas os trajetos de circulação para uma correta utilização e de
acordo com o plano de proteção da área, pelo que os restantes devem ser desativados através de mobilização do
solo para fomentar a colonização das espécies florísticas pioneiras.
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5.4.2.

FLORA E VEGETAÇÃO

Neste ponto são apresentadas e descritas diversas medidas de minimização que deverão ser aplicadas para a
preservação das unidades de flora e vegetação presentes na área e na envolvente da área afetada. Na área não
existem espécies florísticas com particular interesse para a conservação, no entanto ocorre uma unidade de vegetal
com interesse para conservação, o montado e todos os biótopos presentes são importantes para as espécies
faunísticas, desta forma deverá ser atribuída importância à preservação das unidades, remanescentes após execução
do projeto e à preservação desses biótopos.
Estas medidas de minimização deverão ser direcionadas, quer para as áreas dentro dos limites de projeto, quer para
as áreas envolventes
Na vegetação os impactes mais significativos estão ligados ao abate dos exemplares de azinheira (Quercus
rotundifolia). Apesar de a área não possuir espécies florísticas e formações vegetais com particular interesse para
a conservação, as unidades presentes constituem biótopos importantes para espécies faunísticas.
Os impactes identificados fundamentam as seguintes medidas de minimização:
•

Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução a fim de
evitar a decapagem do coberto vegetal dos solos nas áreas envolventes, em especial junto à linha de água;

•

De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e compactações de solo,
dever-se-á definir uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de obra.

•

Com a finalidade de reduzir as poeiras na atmosfera deverão ser regados os caminhos de acesso à obra
nos períodos de seca, deverão ser cobertas as aglomerações de terras e materiais a ser usados na
construção e efetuar o transporte dos mesmos em veículos de caixa fechada ou devidamente
acondicionados.

•

Os locais de circulação provisória e de estaleiro, assim que desativados, deverão ser limpos, o solo sujeito
a uma escarificação ou gradagem, e as áreas sujeitas a trabalhos de recuperação paisagística.

•

Realizar análises anuais das águas pluviais de escorrência, imediatamente antes do ponto de escoamento
para o sistema natural, de forma a garantir uma monitorização eficiente dos possíveis impactes na linha
de água, bem como na vegetação.

•

No processo de arranjo paisagístico devem apenas ser utilizadas espécies autóctones da região.

Conforme referido anteriormente, a implantação do Loteamento Industrial em apreço irá obrigar ao abate de 372
azinheiras, sendo 49 exemplares adultos e 323 exemplares jovens. Esta necessidade foi identificada ainda durante
a revisão e aprovação do atual PDM (em vigor), não só para esta área mas, também, para outras novas áreas de
expansão urbana. Como consequência desta necessidade, a Câmara Municipal de Ponte de Sôr elaborou um "Plano
de Gestão Florestal para a Área de Vale Penedos e Anexas", documento que se anexa ao presente EIA que se
encontra aprovado e já em fase de implementação, onde se encontram previstas áreas de adensamento florestal
que prevêem compensar a necessidade de abate de exemplares arbóreos protegidos por lei. Com efeito, de acordo
com o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, o promotor do Loteamento terá de plantar sobreiros e/ou azinheiras,
conforme os exemplares que abater, num valor superior à área afetada multiplicada pelo fator de
compensação 1,25. Assim, como compensação ecológica à implementação deste Projeto, nas áreas de
adensamento florestal/montado propostas no Plano de Gestão Florestal, terão de ser plantados, no mínimo, os 465
exemplares de azinheira. Cumulativamente, sempre que possível, sugere-se a manutenção dos exemplares de
azinheira existentes, enquadrados na requalificação paisagística da unidade e a sua manutenção de acordo com as
boas práticas silvícolas.
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5.4.3.

FAUNA

As medidas minimizadoras dos impactes sobre a fauna estão em consonância com algumas já referidas para a flora
e vegetação, uma vez que estas componentes constituem biótopos de alimentação e refugio para as espécies
faunísticas ocorrentes e com potencial ocorrência da área. Estas medidas de minimização deverão ser direcionadas,
quer para as áreas dentro dos limites de projeto, quer para as áreas envolventes. Desta forma deverá ser dada
especial atenção à linha de água, que constitui um habitat potencial em especial para os anfíbios sapo-parteiroibérico, salamandra-de-costelas-salientes, tritão-de-ventre-laranja e habitat de ocorrência da rã-verde, pelo que
deverão ser considerados possíveis impactes indiretos na linha de água decorrentes de mobilizações de terra e
alterações de drenagem.
Os impactes nos répteis que potencialmente poderiam ocorrer na zona de estudo são insignificantes, uma vez que
as unidades ecológicas consideradas apenas constituiriam habitat potencial para duas espécies de répteis.
Os impactes nos mamíferos traduzem-se principalmente na redução do habitat potencial do rato de Cabrera,
endémico na península ibérica e com estatuto de vulnerável.
Os impactes identificados fundamentam as seguintes medidas de minimização:
•

As operações de remoção da vegetação deverão ocorrer fora do período de reprodução das espécies
faunísticas, devendo a mesma ser feita preferencialmente entre o verão e o inverno;

•

Realizar análises anuais das águas pluviais de escorrência, imediatamente antes do ponto de escoamento
para o sistema natural, de forma a garantir uma monitorização eficiente dos possíveis impactes na linha
de água, bem como na vegetação e fauna associada a esta.

•

Garantir o não acesso à ETAR por parte das espécies faunísticas potencialmente presentes na área e na
sua envolvente.

•

Concentrar os trabalhos no tempo e no espaço, para afetar o menor número possível de espécies e no
período de tempo mais curto possível.

•

Evitar repetição de intervenções desfasadas no tempo, nas mesmas áreas.

•

No caso de se realizarem trabalhos noturnos evitar a utilização de fontes de iluminação muito intensas.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

159

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

5.4.4.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

Atendendo ao facto de poderem surgir vestígios arqueológicos abaixo da superfície do solo durante as escavações
e movimentações de solo na fase de construção, preconizam-se algumas medidas de minimização de caráter geral:
•

O acompanhamento de um arqueólogo na fase de desmatação, na área de implantação do Projeto;

•

O acompanhamento de um arqueólogo durante as escavações conducentes à modelação do terreno,
construção das infraestuturas internas do empreendimento, etc.
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5.4.5.

RESÍDUOS

No descritor dos Resíduos pode-se constatar que a fase de construção é a que apresenta os principais impactes
ambientais negativos, principalmente associados à movimentação de terras, à construção dos diversos órgãos que
compõem o Parque de Campismo e à utilização de óleos de lubrificação nas máquinas utilizadas na execução do
Projeto. Assim, torna-se essencial adoptar medidas de minimização que controlem estas ações.
Seguidamente, apresentam-se as medidas de minimização a considerar neste Projeto.

5.4.5.1. Fase de Construção
•

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de
serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia
de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de resíduos;

•

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia
e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens,
leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração;

•

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem;

•

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo
com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou
fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento;

•

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para
uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas.
Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos;

•

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

•

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.

•

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo
a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).

•

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em
locais com caraterísticas adequadas para depósito.

•

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

•

Sugere-se a utilização dos solos e terras a movimentar em obra de modo a transformar estes solos e terras
num recurso natural e não num resíduo, e a dar cumprimento ao Artigo 6.º do Decreto-lei n.º 46/2008, de
12 de Março que estabelece o regime de gestão de resíduos de construção e demolição.
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•

De modo a reduzir a perda de materiais (principalmente betão e material isolante), deverá ser feita a
correta medição dos volumes necessários para a construção dos diversos elementos do Loteamento que
contenham estes materiais. Por exemplo, no caso do betão, a sua produção deve ser realizada apenas de
acordo com as necessidades no momento. Esta medida pretende reduzir ao máximo sobras de material
que se revertem em resíduos. Aconselha-se que o processo de produção do betão seja acompanhado por
um engenheiro técnico que garanta a qualidade do mesmo.

•

Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados
de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de
produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. Neste
Projeto, uma vez que o único resíduo líquido e perigoso que poderá existir são os óleos usados, não se
justifica a impermeabilização de todo o parque de resíduos, devendo antes ser instaladas bacias de
retenção para a colocação dos bidões de óleo cheios e vazios. As bacias de retenção têm de ter capacidade
para reter o volume máximo de óleo que cada bidão contém.

•

Com excepção dos óleos usados, que devem ser acondicionados em bidão e armazenados sob as bacias
de retenção, os restantes resíduos devem ser acondicionados em contentores estanques, separados por
código LER, e acondicionados na área coberta do parque de resíduos até ao seu transporte para os
destinatários finais. O acondicionamento dos resíduos não deve em qualquer caso exceder a altura dos
contentores onde são colocados.

•

Atendendo ao Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, referente ao novo regime de gestão de resíduos
de construção e demolição (RCD), o armazenamento de resíduos perigosos em obra não deve exceder os
3 meses.

•

Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças
do Ministério do Ambiente adequadas para a sua recepção e reciclagem.

•

De acordo com o Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que no seu Artigo 10.º prevê que as
empreitadas e concessões de obras públicas estão sujeitas à elaboração de um Plano de Prevenção e
Gestão de RCD, considera-se que esta ferramenta é de extrema importância no controlo e prevenção dos
RCD, pelo que se aconselha à elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de RCD tal como descrito no
número 2 do Artigo 10.º do referido diploma.

•

Elaboração de um Plano de Monitorização que acompanhe, durante a fase de construção, a prevenção e
gestão dos resíduos existentes.

5.4.5.2. Fase de Exploração
Embora, durante a fase de exploração, a gestão e segregação dos resíduos produzidos na zona industrial seja da
responsabilidade de cada operador instalado, sugere-se a adopção das seguintes medidas de minimização durante
esta fase:
•

Deverão ser estrategicamente instalados ecopontos ao longo de todo a Zona Industrial com o objetivo de
promover a separação adequada de resíduos, possibilitando assim a sua valorização, ao invés da sua
eliminação, e indo ao encontro da base da Política Nacional de Gestão de Resíduos, que sirva os
estabalecimento de serviços e comércio que não estejam obrigados a uma gestão de resíduos de acordo
com o Decreto-Lei n.º 178/2006, com as devidas alterações efetuadas.

•

Durante a fase de exploração a segregação dos resíduos deverá ser efetuada por operadores devidamente
licenciados pelo MAOTE que, inclusivamente, deixem em cada recolha e entrega em destino final as
Guias Modelo A de recolha de resíduos do MAOTE.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

162

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

•

De modo a eliminar a existência de resíduos perigosos na gestão dos espaços verdes, os fitofármacos
deverão ser substituídos por fertilizantes orgânicos “amigos” do ambiente.

5.4.5.3. Fase de Desativação
No que diz respeito aos Resíduos, salientam-se as seguintes medidas de minimização:
•

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de
serem produzidos na obra;

•

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia
e em conformidade com a legislação em vigor;

•

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem;

•

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para
uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas.
Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos;

•

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

•

Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados
de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de
produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado;

•

Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças
do Ministério do Ambiente adequadas para a sua receção e reciclagem.
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5.5.

PLANEAMENTO

5.5.1.

PAISAGEM

Dada a natureza do impacte situando-se este, maioritariamente, na esfera visual, no que respeita à identificação de
medidas de minimização específicas para os locais integrados nas classes de média e elevada sensibilidade visual,
considera-se que as seguintes medidas de minimização de caráter geral apresentadas compreendem uma atenuação
dos impactes identificados no âmbito da análise efetuada de acordo com o impacte que se lhes associa. A
apresentação de medidas adicionais, como a instalação de cortinas visuais arbóreas, aplicação de uma pigmentação
específica à chaminé ou outras medidas similares necessitará, de acordo com a especificidade de cada caso, de um
estudo mais aprofundado de modo a evitar a aplicação de medidas que, em última análise poderão, também elas
ser causadoras de perturbação e intrusão visual.
Mitig_1: Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas por
movimentos de terra através de sinalização adequada, de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros
de obra de construção e desativação, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os de
possíveis “toques” com origem em maquinaria pesada, uma vez que a longo prazo poderão danificar ou mesmo
matar o exemplar vegetal atingido;
Mitig_2: A escolha do local de estaleiro de obra de construção e desativação e de depósitos provisórios deverá ser
efetuada de modo a garantir a não afetação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, num local
afastado de linhas de água e das captações existentes para abastecimento público e fora de áreas de Reserva
Agrícola Regional e de Reserva Ecológica, e próximo de acessos já existentes, sendo garantida a recuperação do
próprio local de instalação deste. Devendo, ainda, as ações construtivas e de deposição de materiais, circulação de
pessoas e maquinaria, ser restringidas às áreas balizadas para o efeito.
Mitig_3: Durante as fases de construção e desativação deverá vedar-se visualmente, com recurso a painéis, as
áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo menos, dois metros de altura, sendo conveniente
que sejam pintados com cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro;
Mitig_4: As operações de desmatação e de movimentações de terras deverão ser restringidas ao estritamente
necessário, em termos de espaço e tempo, minimizando-se, assim, a afetação de áreas adicionais de solo e
vegetação;
Mitig_5: Deverão ser evitadas quaisquer operações de desmatação e de movimentações de terras que afetem a
sobrevivência de espécies arbóreas protegidas existentes no local do Projeto, nomeadamente exemplares do género
Quercus.
Mitig_6: Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em locais afetados pela obra com
o objetivo de preservar as caraterísticas da terra removida antes do início da obra. A terra viva será armazenada
em pargas, localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. Deverá ser
executada uma sementeira de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das caraterísticas físicoquímicas da terra;
Mitig_7: Deverá proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja movimentos de terra, circulação de
veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a reduzir a deposição de poeiras e de
materiais diversos na vegetação e outros elementos circundantes;
Mitig_8:Os rodados dos veículos da obra têm que ser limpos de modo a não espalhar terra e lama nas estradas de
acesso.
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Mitig_9: O material resultante das escavações não deverá ser colocado num local que venha a ser intervencionado,
devendo, antes, ser colocado na área afeta à construção. Posteriormente, e por acordo com a Câmara Municipal de
Ponte Sôr, o material excedente resultante de escavações deverá ser removido para local adequado;
Mitig_10: Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá proceder-se a uma integração
natural, de forma que, uma vez terminados os trabalhos, os movimentos de terra pouco ou nada se percebam;
Mitig_11: As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão respeitar o disposto no Decreto-Lei n.º 565/99 de
21 de Dezembro de 1999, devendo, sempre, optar-se por espécies de cariz autóctone possuidoras de maior valor
ecológico e adaptabilidade ao local;
Mitig_12: Nas linhas de água, deverá garantir-se a preservação da vegetação ripícola, evitando-se a movimentação
de terras, circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e instalação de estaleiros nas zonas
adjacentes. A manutenção das galerias ripícolas é fundamental para a preservação da biodiversidade do local.
Mitig_13: Devem ser adoptadas medidas de recuperação paisagística definidas a priori e de acordo com o Projeto
aprovado pelo dono da obra, das zonas de estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por forma a
estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro).
Mitig_14: Na Fase de Exploração e Desativação, de forma a garantir a integração paisagística e a valorização do
Projeto, deverá ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de acordo com o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra, assegurando-se, deste modo, a preservação do coberto vegetal e a
estabilização do terreno.
Mitig_15: Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos
principais elementos afetados, nomeadamente estruturas de transporte de água e muros tradicionais ou outros
elementos de valor patrimonial e arqueológico caraterísticos do território, através da implantação de um adequado
Projeto de requalificação e valorização paisagística, onde se preveja o restabelecimento da estrutura vegetal
caraterística do local privilegiando a utilização de formas arbóreas e arbustivas autótones ou adaptadas, mais
adequadas edafoclimaticamente, de menor exigência ao nível dos recursos, logísticos e humanos, para a sua
manutenção.
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5.5.2.

SOCIOECONOMIA

5.5.2.1. Fase de Construção
Dada a natureza do Projeto e dos impactes identificados, as medidas de mitigação a apresentar pretendem apenas
minimizar os impactes negativos decorrentes do final da fase de construção do Loteamento.
Todas as restantes medidas, serão medidas potenciadoras dos impactes positivos associados ao Projeto.
Seguidamente, apresentam-se as medidas de mitigação para o descritor Socioeconomia.
Mitig_1: Foi identificado como impacte negativo, significativo, a elmininação de postos de trabalho e o
desinvestimento na economia loco-regional, aquando do final da fase de construção. Por forma a minimizar este
impacte, a construção do Loteamento Industrial deverá decorrer de forma faseada, permitindo aumentar o tempo
de obra e, consequentemente, aumentar o tempo de contratação de trabalhadores e de empresas locais e regionais.
Mitig_2: No final da fase de construção deverá a Junta de Freguesia de Galveias, em parceria com a Câmara
Municipal de Ponte de Sor, criar uma bolsa de trabalhadores desempregados provenientes da construção do
Loteamento e incentivar a sua contratação por parte das empresas que se pretendem instalar nesta nova unidade.

5.5.2.2. Fase de Exploração
Mitig_3: Com vista a potenciar todos os impactes positivos identificados na fase de exploração, sendo possível,
deverá a Junta de Freguesia de Galveias e a Câmara Municipal de Ponte de Sor criar um Programa de incentivo ao
estabelecimento de empresas nesta zona industrial e/ou incentivar e apoiar a criação e o estabelecimento de novas
empresas por parte de cidadãos residentes desempregados.

5.5.2.3. Fase de Desativação
Os aspetos socioeconómicos são aqueles que registarão os impactes mais negativos uma vez que a descativação
duma infraestrutura desta natureza acarreta consequências nefastas, tanto para a população local, como para a
economia local e regional.
Deste modo, aquando da desativação desta infraestrutura, a Câmara Municipal de Ponte de Sor, juntamente com a
Junta de Freguesia de Galveias, deverão:
•

Criar programas de incentivo à contratação de trabalhadores provenientes das empresas instaladas nesta
zona industrial por empresas locais e regionais;

•

Criar programas de incentivo à criação do próprio emprego para os trabalhadores que fiquem em situação
de desemprego em áreas de interesse local e regional;

•

Condicionar as empresas que deslocalizem as suas instalações a manter os mesmos trabalhadores
contratados.
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5.6.

SÍNTESE DOS PERÍODOS TEMPORAIS A EVITAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

A Tabela 61 mostra os meses em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes daí decorrentes
para a fauna e flora.

5.6.1.

FLORA E VEGETAÇÃO

Para a flora e vegetação não existe qualquer tipo de constragimento temporal para a realização da obra. No entanto
recomenda-se que, caso possível, seja resguardada a época de Março a Maio, pois é neste período que a maior
parte das plantas possuem maior atividade vegetativa.

5.6.2.

FAUNA

Para o descritor fauna deverão ser resguardado o período de primavera Março a Junho, período de nidificação para
a maior parte das espécies de avifauna e período de maior atividade reprodutora para os roedores- O período de
Setembro a Outubro é o de maior atividade para os anfíbios, mas como se trata de uma zona de cabeceira de linhas
de água, considera-se que não é necessário um período de proteção.

5.6.3.

QUALIDADE DO AR

Da parte do descritor "Qualidade do ar" não existe um período durante o qual as obras terão que cessar. Existem
apenas algumas ressalvas para o período de Verão. Na fase de desmatação, se ocorrer no Verão, terão que ser tidos
cuidados acrescidos, de forma a não se juntarem quantidades excessivas de matos já cortados que possam servir
como foco de incêndio. Em relação às movimentações de terras, é preferível que estas sejam efetuadas em tempo
menos seco, mas, na impossibilidade das mesmas serem efetuadas numa estação mais húmida, há que ter o cuidado
de efetuar aspersões periódicas do terreno, de forma a evitar a emissão de matéria particulada para as áreas
envolventes.

Tabela 61. Período em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes para a fauna e flora.
Fase: Construção
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Flora

X*

X*

X*

Fauna – Avifauna

X

X

X

X

Fauna – Roedores

X

X

X

X

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

* Aconselhado
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6.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
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6.1.

INTRODUÇÃO

Atendendo à tipologia do Projeto e à avaliação de impactes efetuada, são aqui propostos Planos de Monitorização
Ambiental.
Os Planos de Monitorização terão por objetivo a verificação da evolução de vários parâmetros indicadores de
qualidade, como forma de se poder acompanhar e verificar periodicamente a evolução dos respetivos descritores.

6.2.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Caso haja descarga de efluentes para as linhas de água da área envolvente ao empreendimento, terá de se garantir
a boa qualidade da água antes de as enviar para o ambiente. Essa situação terá de ser sempre acompanhada de um
programa de monitorização das águas de descarga.

6.3.

AMBIENTE SONORO

Apesar de se prever que durante a fase de construção ocorram impactes sonoros negativos significativos,
resultantes da circulação de veículos pesados, não se justifica a adopção de um plano de monitorização de ruído
durante esta fase, dado o seu caráter temporário. Deve sim, ser efetuada a verificação do cumprimento dos limites
de potência sonora impostos pela legislação (Decreto Lei nº 76/2002 de 23 de Março) para a utilização de
equipamento no exterior.
Na fase de exploração deve ser implementado um plano que permita monitorizar os níveis de ruído gerados pelo
acréscimo de tráfego rodoviário associado à exploração da zona industrial, com uma periodicidade trimestral
durante os 5 primeiros anos.

6.4.

FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS

Em consequência da plantação de no mínimo 465 espécimes de azinheira e/ou sobreiro na zona já delimitada em
termos de Plano de Gestão Florestal para florestação, propõe-se um acompanhamento e monitorização da
plantação dos referidos espécimes. Esta monitorização deverá contemplar alguas variáveis ecológicas e florestais,
nomeadamente o estado de vegetação e fitossanitário, altura média e PAP dos exemplares plantados, estas
medições deverão ser realizadas de acordo com os procedimentos descritos no Inventario Florestal Nacional. No
caso de mortalidade de alguns exemplares deverá ser realizada a sua retancha.

6.5.

FAUNA

Dada a escassa ocorrência de espécies faunísticas não é proposto qualquer plano de monitorização para a
componente fauna.

6.6.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

No âmbito do Projeto da Área Industrial de Galveias preconizam-se algumas medidas de minimização de caráter
geral.
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Embora não tenham sido identificados elementos de valor arqueológico ou patrimonial, é do nosso entender que
todas as ações que implicam remobilizações/movimentações de terras devam ter acompanhamento arqueológico
por parte de um arqueólogo, devidamente autorizado pela Tutela.
Tal decisão consubstancia-se na dimensão da área a intervencionar, bem como nos trabalhos necessários à
construção de edifícios e infraestruturas (águas, esgotos, fundações, etc.).
Esta decisão vem de encontro ao que é preconizado pelo Capítulo II da Lei de Bases do Património Cultural
(107/2001 de 8 de Setembro) e enquadrável no que é referido como trabalhos de alínea C, pelo Decreto-Lei
164/2014 de 4 de Novembro (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos): “ações preventivas e de minimização
de impactes integradas em estudos, planos, Projetos e obras com impacte sobre o território em meio rural, urbano
e subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos,
conservados a descoberto, valorizados museologicamente ou não”.

6.7.

RESÍDUOS

Durante a fase de construção deverá ser desenvolvido um Plano de Monitorização que permita a verificação da
aplicação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição a desenvolver e aprovar.
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7.

LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO
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7.2.

AR E QUALIDADE DO AR

Não existe uma estação de monitorização da Qualidade do Ar que possa ser considerada como representativa da
zona a estudar, tendo-se recorrido, no entanto, a valores existentes e publicados pela Agência Portuguesa do
Ambiente.
De salientar também a impossibilidade de caraterização de: altura da camada de mistura, frequência de ocorrência
de inversões térmicas tanto à superfície como em altitude. A sua determinação torna-se impossível devido à
escassez de informação disponível.

7.3.

FLORA E VEGETAÇÃO

Dada a altura do ano em que foi realizada a prospeção de campo existem algumas lacunas de informação relativa
aos táxones florísticos que existem na área e que nesta altura estão no seu período de dormência.

7.4.

FAUNA

No que respeita à fauna a altura de prospeção desenvolve-se num período inicial de atividade das espécies o que
dificulta a observação direta de espécies faunísticas no terreno. No entanto, as referências bibliográficas
consultadas permitem uma caraterização razoável dos diferentes grupos faunísticos estudados.

7.5.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

O facto de não se encontrarem fontes bibliográficas que mencionem sítios de interesse arqueológico/patrimonial,
no interior da área afeta ao Projeto, poderá refletir eventuais lacunas de conhecimento.
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8.
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8.1.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento deste Estudo de Impacte Ambiental permitiu identificar e caraterizar os impactes gerados pelo
Projeto nas suas fases de construção, exploração e desativação, assim como definir um conjunto de medidas que
minimizam os impactes negativos, ou que potenciam os impactes positivos do mesmo.
Seguidamente apresentam-se algumas conclusões referentes aos descritores estudados, permitindo assim, de uma
forma mais sintética, uma melhor percepção e compreensão dos objetivos deste estudo.

8.2.

AMBIENTE

8.2.1.

CLIMA

Relativamente ao clima não se prevê que a implementação do Projeto venha a produzir alterações dignas de registo.

8.2.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Os impactes negativos causados ao nível da geologia e geomorfologia estão essencialmente associados à fase de
construção, estando os mais relevantes relacionados com o desmonte de terreno e operações de escavação e aterro.
Dado que a área de intervenção se localiza numa zona de rochas duras, e uma vez que não se prevê movimentação
de solos ou terra para dentro, ou para fora da área de intervenção, compensando-se os desaterros com aterros, estes
impactes são, regra geral, pouco significativos.
A grande extensão territorial em Portugal do tipo de rochas presentes na zona e a não identificação de qualquer
recurso metálico ou não metálico com interesse económico, leva a considerar que a componente geológica não
constitui qualquer entrave para a execução deste projeto neste local.
Também os riscos de erosão são mínimos, tendo em vista a constituição geológica da área.

8.2.3.

SOLO

No que se refere a este descritor, tendo em conta a caraterização efetuada na situação de referência, são expetáveis
impactes negativos, principalmente na fase de construção. Embora pouco significativos, possuem caráter
permanente. Estes impactes resultam em grande parte das alterações das caraterísticas intrínsecas dos elementos
pedológicos.
Por outro lado, o aumento de áreas impermeabilizadas introduzirá a inutilização do solo, decorrendo assim
impactes negativos mas, todavia, pouco significativos.

8.2.4.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

A impermeabilização dos solos, apesar de corresponder a um impacte negativo, é considerado um impacte muito
pouco significativo, visto que o Projeto integra apenas uma pequena área de cabeceiras de linhas de água.
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8.2.5.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Há um impacte negativo, devido à impermeabilização dos solos, mas que é considerado muito pouco significativo,
visto que o Projeto integra apenas uma pequena parte de um território designado por Setor Pouco Produtivo da
Zona de Ossa-Morena, que ocupa uma extensão de milhares de km2, e que não está sequer classificado como
aquífero, devido à sua baixa produtividade.

8.2.6.

AR E QUALIDADE DO AR

Os impactes mais relevantes, associados à fase de construção resultarão da emissão de partículas resultantes das
operações de movimentação de terras e da circulação de veículos nos terrenos e vias não pavimentadas.
Atendendo à sua granulometria, mesmo na presença de condições atmosféricas favoráveis, não é de esperar que
as partículas emitidas pelas operações a decorrer na área de intervenção, atinjam outros receptores além dos que
se localizam na periferia. Para obviar a emissão de poeiras, propõe-se a aspersão com água na zona de intervenção,
nos locais de maior levantamento de poeiras.
Os impactes mais significativos decorrerão durante a fase de exploração. No entanto, a significância e magnitude
destes impactes são uma incerteza já que dependem dos estabelecimentos a instalar. Também nesta fase não é
possível estimar o aumento do volume de tráfego que se verificará. No entanto, atendendo à distância à povoação
de Galveias e às condições climáticas favoráveis, estes impactes tendem a ser pouco significativos.
Num cômputo geral, o descritor Qualidade do Ar não deverá ser limitativo para a avaliação e aprovação deste
Loteamento.

8.2.7.

AMBIENTE SONORO

O ambiente sonoro do local em estudo é bastante natural, verificando-se a ausência de fontes sonoras significativas.
As medições efetuadas para caraterização acústica da situação de referência, evidenciam o ambiente sonoro
tranquilo do local em questão, tendo sido obtidos valores de Lden e Ln dentro dos valores limite, tanto para as zonas
mistas, como para as zonas sensíveis.
Durante a fase de construção ocorrerão aumentos significativos dos níveis sonoros e transmissão de vibrações, em
resultado circulação de viaturas pesadas na povoação de Galveias. No entanto, estes impactes são pouco
significativos, dada a duração limitada que os mesmos terão.
Na fase de exploração prevê-se a ocorrência de impactes negativos, que poderão ser pouco significativos ou
significativos, dependendo dos estabelecimentos industriais que se intalarem nesta área e do aumento do volume
de tráfego que se verificar.
Apesar dos impactes negativos e ambas as fases do Projeto, através da aplicação das medidas de mitigação é
possível reduzir a sua significância, deixando o Ambiente Sonoro de ser um descritor crítico para a
decisão/avaliação deste Projeto.
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8.3.

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

8.3.1.

USO DO SOLO

No que se refere a este descritor, a alteração de usos e ocupação do solo será permanente, negativa e significativa
dada a destruição de coberto vegetal que irá ocorrer, assim como a impermeabilização do solo.

8.3.2.

FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS

De tudo quanto foi exposto, reuniram-se as seguintes conclusões:
•

Do elenco florístico reconhecido (83 espécies), apenas um é endemismo ibérico (Linaria incarnata).

•

Foi identificado apenas o habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) do anexo I da Diretiva
92/43/CEE, atualmente definidos pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e protegido também pelo Decreto-Lei
n.169/2001 alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04.

•

Na vegetação os impactes mais significativos estão ligados ao abate dos exemplares de Quercus
rotundifolia.

•

Apesar de a área não possuir espécies florísticas e formações vegetais com particular interesse para a
conservação, as unidades presentes constituem biótopos importantes para espécies faunísticas.

•

As medidas de minimização contemplam essencialmente a preservação possível dos exemplares de
Quercus rotundifolia e a minimização de impactes decorrentes de emissão de gases ou poeiras, alterações
na drenagem ou afetações na qualidade da água da linha de água adjacente.

•

Não se propõe um Plano de Monitorização para a flora, vegetação e habitats, dada a reduzida dimensão
do Projeto e o escasso coberto vegetal que permancerá, propondo-se no entanto medidas de compensação
que contemplam o adensamento do montado remanescente em áreas adjacentes.

8.3.3.

FAUNA

De tudo quanto foi exposto, reuniram-se as seguintes conclusões:
•

A linha de água presente na área de estudo constitui um habitat potencial em especial para os anfíbios
sapo-parteiro-ibérico, salamandra-de-costelas-salientes, tritão-de-ventre-laranja e habitat de ocorrência
da rã-verde, pelo que deverão ser considerados possíveis impactes indiretos na linha de água decorrentes
de mobilizações de terra e alterações de drenagem.

•

Os impactes nos répteis que potencialmente poderiam ocorrer na zona de estudo são insignificantes, uma
vez que as unidades ecológicas consideradas apenas constituiriam habitat potencial para duas espécies de
répteis.

•

Os impactes nos mamíferos traduzem-se principalmente na redução do habitat potencial do rato de
Cabrera, endémico na península ibérica e com estatuto de vulnerável.

8.3.4.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO

A pesquisa bibliográfica e a prospeção sistemática não permitiram identificar nenhum elemento com valor
patrimonial/arqueológico na área a afetar pelo Projeto.
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Contudo, uma vez que a área de afetação do Projeto tem uma dimensão considerável, somos do parecer que todas
as movimentações de terras necessárias para o Projeto, devem ser alvo de acompanhamento arqueológico por parte
de um arqueólogo devidamente autorizado pela Direção Geral do Património Cultural.
Os trabalhos decorreram de forma regular e considera-se que, nesta fase prévia, foram efetuados os trabalhos
necessários, relativamente ao património cultural.

8.3.5.

RESÍDUOS

Ao nível dos Resíduos, não são previstos impactes negativos significativos durante a fase de contrução, sendo
expetável a produção apenas dos resíduos comuns de contrução de demolição.
Durante a fase de exploração, toda a gestão de resíduos passa a ser responsabilidade de cada operador que lá se
instalar, devendo os serviços municipais disponibilizar apenas serviços de recolha de resíduos sólidos orgânicos e
de papel/cartão, vidro e plásticos para as atividades de serviço e comércio que não estejam obrigadas ao
cumprimento da legislação de gestão de resíduos, nomeadamente, ao encaminhamento dos resíduos produzidos
para operadores devidamente licenciados.
Deste modo, para o Projeto em análise, o descritor Resíduos também não é um descritor crítico e decisivo para a
sua avaliação.

8.4.

ORDENAMENTO

8.4.1.

PAISAGEM

A área de estudo encerra, em sim mesma, algumas das principais caraterísticas da unidade de paisagem em que se
insere – Unidade de Paisagem 86 – correspondente a “Charneca Ribatejana”. Esta unidade de paisagem destacase pela sua “(...) paisagem tranquila, por vezes monótona, com um relevo ondulado muito suave, a que está
associado o montado de sobro. No essencial trata-se de uma paisagem florestal cortada por pequenos e médios
vales que, tradicionalmente, tinham uma utilização agrícola. (...) A charneca apresenta uma baixa densidade
populacional e povoamento concentrado (grandes aldeias e vilas periféricas na sua maior parte, assentos de
lavoura de média e grande dimensão”. Nesta paisagem domina “a grande propriedade, sobretudo com uma
exploração de solo extensiva, tanto ligada ao montado como a plantações extremes (de pinheiros e de eucaliptos)
ou, ainda, a povoamentos mistos destas espécies. Os usos são em geral coerentes e sustentáveis, sobretudo no que
diz respeito aos montados de sobro e às matas mistas. No geral esta paisagem apresenta-se com uma “riqueza
biológica” média a elevada (domínio de sistemas de uso extensivos e bem adaptados às situações biofísicas
presentes, ocorrência de habitats e de espécies com interesse para a conservação). (…) As sensações dominantes
nestas paisagens serão de tranquilidade, equilíbrio, de alguma forma também monotonia. Trata-se de paisagens
de reduzida profundidade quase sempre marcada por contrastes luz/sombra devidos ao arvoredo, no geral com o
verde seco como cor dominante, só um pouco matizada pelos castanhos dos troncos dos sobreiros ou pinheiros”.
A descrição efetuada para a unidade de paisagem coincide com os principais aspetos do Sítio de Cabeção descritos
pelo ICNF na respetiva ficha onde se as planícies levemente onduladas sobre solos arenosos, com predomínio de
montados de sobro (assim como alguns montados de azinho) bem conservados aos quais se uma utilização pecuária
extensiva. Com especial interesse para a conservação são citadas as espécies de Halimium vericillatum (mais de
60% do total comunitário da espécie), os charcos temporários mediterrânicos e os urzais-tojais higrófilos e
termófilos de Erica siliaris, com a presença adicional de Erica erigena. Do ponto de vista fisiográfico referem-se
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ainda os vales aplanados, com alguns bosques ripícolas, onde predomina o salgueiro. As orientações para a sua
gestão devem ser prioritariamente dirigidas para a conservação de habitats de montado (nomeadamente ao nível
do estabelecimento de práticas agrícolas, silvícolas e pecuárias adequadas que possibilitem a produção suberícola
com a conservação de espécies e habitats.) de zonas de matos prioritárias (urzais higrófilos) e de ecossistemas
ripícolas através da recuperação de linhas de água, de linhas de drenagem natural e da vegetação ribeirinha
associada (ICNB, 2015).
De acordo com a abordagem efetuada, a qualidade de uma paisagem tem expressão ao nível do seu grau de
apoderação visual pelo que os impactes nela verificados foram enumerados de acordo com a análise de visibilidade
desenvolvida em ambiente SIG de acordo com valores aferidos em visita ao local. Atendendo-se à análise da
sensibilidade visual desta paisagem, considerando as suas qualidade visual e capacidade de absorção visual, assim
como a avaliação dos impactes sobre este descritor, foram efetuadas análises que têm como base o enquadramento
de diferentes parâmetros paisagísticos. Deste modo, considera-se que a sucessão de eventos paisagísticos presente
dota esta paisagem de uma dinâmica interior média/elevada, que se traduzem ao nível da ocupação do solo, das
condições naturais de relevo e dos efeitos visuais que dela decorrem. A determinação da capacidade paisagística
do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas,
permite-nos sintetizar a área de estudo como possuidora de uma capacidade paisagística elevada, pouco vulnerável
à intrusão de elementos exógenos, possuindo, uma Sensibilidade Visual Média/Baixa.
Tendo em conta as análises de paisagem efetuadas e a situação de referência existente pode referir-se que o quadro
de impactes registado ao nível da paisagem é globalmente negativo e significativo associado maioritariamente às
fases de construção e de exploração. Como já referido, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre,
provocar um impacte negativo significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a
capacidade de absorção da paisagem receptora. A análise dos diferentes elementos de Projeto evidencia aspetos,
nomeadamente ao nível da tradução de possíveis impactes positivos, que importa assegurar e desenvolver de
acordo com as medidas de minimização específicas enunciadas, assegurando a integração e valorização
paisagística das diversas infraestruturas que integram a Operação de Loteamento da UOPG U11. Neste contexto,
pela importância que assumem na identidade paisagística e biodiversidade do local em análise, dá-se especial
relevo à conservação e proteção dos exemplares arbóreos de espécies protegidas existentes na área de estudo,
nomeadamente aos Quercus e ao restante elenco florístico local com interesse para a conservação, que deverá ser
respeitado aquando da implantação do Projeto.

8.4.2.

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

No descritor planeamento e ordenamento do território verifica-se a conformidade de acordo com os Instrumentos
de Gestão Territorial em Plena eficácia, bem como das condicionantes, servidões e restrições de uso do solo.
O Plano Diretor Municipal, em plena eficácia, contempla o uso projetado para o presente projeto.
Como impates negativos importa referir que a área se encontra totalmente inserida no Sítio de Cabeção enquadrado
na Rede Natura 2000. No entanto, tendo em conta os levantamentos florísticos efetuados no âmbito do presente
EIA, não foram encontrados valores florísticos com interesse para conservação.

8.4.3.

SOCIOECONOMIA

Este projeto corresponde a um Loteamento Industrial que pretende dinamizar a economia local e regional,
promovendo também a instalação de novas empresas e o aumento das ofertas de emprego.
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Quer ao nível concelhio, quer ao nível da Freguesia, a região onde este Projeto se insere apresenta dados
socioeconómicos negativos, demonstrando, desde 1991, uma redução da sua população residente, um
envelhecimento dessa mesma população e uma redução significativa do número de empresas nos vários setores
económicos. Assim, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, são expetáveis impactes positivos
muitos significativos que deverão ser potenciados pelas medidas apresentadas no presente Estudo.
O descritor Socioeconomia é um descritor crítico e decisivo para a avaliação e aprovação deste Projeto.

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

179

Relatório do Estudo de Impacte Ambiental
Área Industrial de Galveias (Operação de Loteamento OP 2)

8.5.

MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS

Elaboraram-se três matrizes de avaliação de impactes ambientais (Tabela 62, Tabela 63 e Tabela 64) que permitem
uma identificação dos impactes possíveis e a sua qualificação para as três fases do empreendimento (construção,
exploração e desativação), permitindo realçar as suas graduações.
A sua importância é, assim, a de constituir simultaneamente um resumo do quadro geral de impactes e detetar os
descritores particularmente mais sensíveis, com vista a facilitar a tomada de decisões.
A natureza do impacte é indicada da forma seguinte:
(-) – Negativo
(0) – Nulo
(+) – Positivo
A quantificação da magnitude e significância associada a cada impacte é efetuada através da seguinte escala:
PS – Pouco significativo
S – Significativo
MS – Muito significativo
Relativamente ao efeito temporal, a escala utilizada é a seguinte:
P – Permanente
T – Temporário

# – Não aplicável
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Tabela 62. Matriz síntese de impacte ambiental para a fase de construção.
Planeamento e
Fauna

Património

Paisagem

Ordenamento

Qualidade de vida

-,PS,P

#

#

-,PS,T

0

0

#

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,P

-,PS,P

+,S,T

#

A

-,S,T

-,S,T

+,PS,P

+,PS,P

#

+,PS,T

0

A

-,MS,P

-,MS,P

+,S,P

0

+,S,T

#

0

0

0

0

0

0

#

#

0

+,PS,P

0

#

+,S,T

+,MS,T

+,MS,
T

0

A

-,MS,P

-,PS,P

-,PS,T

-,PS,P -,PS,T

0

-,PS,T -,PS,T -,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,S,T

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,P

-,S,T

0

A

-,S,P

-,S,P

0

0

-,S,T

-,PS,T -,PS,T

0

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,S,T

-,S,T

-,S,T

-,PS,T

0

A

-,PS,T

#

0

-,PS,P

-,PS,T -,PS,T -,PS,T +,PS,T -,PS,T -,PS,T -,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,S,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

0

A

#

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,T -,PS,T

-,PS,P -,PS,T -,PS,T -,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,S,T

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,T

0

Construção de edifícios

#

-,PS,P

-,PS,P

-,S,P

-,PS,P -,PS,T

-,PS,P -,PS,T -,PS,T -,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,S,T

-,PS,P

-,S,P

-,PS,P

-,S,T

Recolha e destino de resíduos

#

0

0

0

0

+,S,P

0

+,S,P

0

+,S,P

-,PS,P

#

+,MS,P

+,S,P

+,S,P

+,S,P

+,S,P

Construção de espaços verdes

#

-,PS,P

0

+,PS,P

0

-,PS,T

0

-,PS,T

0

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

-,PS,T

+,PS,P

+,PS,P

+,S,P

+,S,P

0

Modelação do terreno

#

-,PS,P

Circulação de máquinas,
veículos e equipamentos na
área do Projeto

#

Construção das redes de
abastecimento de água e de
saneamento
Construção dos acessos
internos

Empregos diretos e indiretos

#

#

#

#

#

#

#

#

0

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Diversidade paisagística

-, PS,P

0

Qualidade das
águas subterrâneas

-,S,P

0

Infiltração

-,S,P

#

Qualidade dos recursos
hídricos superficiais

-,PS,P

Desmatação e limpeza do
terreno

Conservação dos solos

-,S,T

Conservação dos
recursos geológicos

-,PS,T

Conservação da topografia

-,PS,T

Alterações climáticas

Caraterísticas intrínsecas
da paisagem

-,PS,P

Arqueológico

#

Construído

#

Manutenção das populações
e da Biodiversidade

-,S,P

Conservação da
biodiversidade

-,MS,P -,PS,T

-,MS,P -,PS,T -,PS,T +,PS,T -,PS,T -,PS,T -,PS,T

Fase de construção

Socioeconomia

do Território

Conservação da
flora natural

Vegetação

Uso do solo

Flora e

solo

Resíduos

Uso do

Ambiente sonoro

Resíduos

Qualidade do ar

sonoro

Desenvolvimento económico
do concelho

do ar

Cumprimento das diretrizes
de ordenamento do território

Qualidade Ambiente

Recursos Hídricos

Equilíbrio na utilização
do território

Solo

Suscetibilidade do aquífero à
contaminação

Geologia e
Geomorfologia

Vulnerabilidade do aquífero
à contaminação

Clima

Conservação ou recuperação
da rede hidrográfica

Descritor

+,S,P +, PS,T
#

#

+,MS,P

A – Como se desconhece se, em profundidade ou nas zonas menos visíveis devido à vegetação, existirão vestígios arqueológicos, não é possível determinar corretamente a ocorrência de impactes
em função das atividades resultantes da implementação do Projeto. Por esse motivo, as obras serão acompanhadas por um arqueólogo, de modo a determinar se existem esses vestígios.
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Tabela 63. Matriz síntese de impacte ambiental para a fase de exploração.
Planeamento e
Ordenamento
do Território

-,PS,P

#

#

#

0

0

0

0

0

0

-,PS,T

-,PS,T

0

0

#

#

Manutenção de
edifícios

#

0

0

0

0

0

0

0

0

-,PS,P

#

-,PS,T

-,PS,T

0

0

0

0

0

0

-PS,T

-PS,T

0

0

+,P
S,T

#

Manutenção de
máquinas e
equipamentos

#

0

0

0

0

0

0

0

0

-,PS,P

#

-,PS,T

-,PS,T

0

0

0

0

0

0

-PS,T

-PS,T

+,P
S,T

0

+,P
S,T

#

Funcionamento
da indústria
instalada

#

0

0

-,PS,P

0

0

0

0

0

-,PS,P

-,S,P

-,S,P

-,S,P

0

0

0

0

0

0

0

0

+,M
S,P

+,MS,
P

Recolha e
destino de
resíduos

#

0

0

+,MS,
P

0

+,S,
P

0

+,S,
P

0

+,S,P

-,PS,P

#

+,MS,P

+,S,P

+,S,
P

+,S,P

+,S,P

0

0

0

0

0

+,PS,P

#

#

Circulação de
veículos no
empreendiment
o

#

0

0

-,PS,P

0

,PS,
P

0

,PS,
P

0

-,PS,P

-,PS,P

-,PS,T

#

-,PS,T

,PS,
T

-,PS,T

-,S,T

0

0

-,PS,T

-,PS,T

0

0

#

-,PS,P

Empregos
diretos e
indiretos

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

+,MS,
P

+,M
S,P

+,MS,
P

Atividades
económicas

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

+,MS,
P

+,M
S,P

+;MS,
P
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Qualidade de vida

0

Desenvolvimento
económico do concelho

+,P
S,P

Cumprimento das diretrizes
de ordenamento do território

+,P
S,P

Equilíbrio na utilização
do território

0

Conservação da
flora natural

0

Vulnerabilidade do
aquífero à contaminação

+,PS,P

Qualidade das
águas subterrâneas

0

Infiltração

0

Qualidade dos recursos
hídricos superficiais

#

Conservação ou recuperação
da rede hidrográfica

Rega de zonas
verdes

Conservação
da topografia

Fase de
exploração

Diversidade paisagística

Socioeconomia

Caraterísticas intrínsecas
da paisagem

Paisagem

Arqueológico

Património

Construído

Fauna

Manutenção das
Populações e Biodiversividade

Flora e
Vegetação

Conservação da
biodiversidade

Uso do
solo

Uso do solo

Resíduos

Resíduos

Ambiente
sonoro

Ambiente sonoro

Qualidade
do ar

Qualidade do ar

Recursos Hídricos

Suscetibilidade do
aquífero à contaminação

Solo

Conservação dos solos

Geologia e
Geomorfologia

Conservação dos
recursos geológicos

Clima

Alterações climáticas

Descritor
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Tabela 64. Matriz síntese de impacte ambiental para a fase de desativação.
Geologia e

Planeamento e
Fauna

Património

Paisagem

Ordenamento

Socioeconomia

Diversidade paisagística

Equilíbrio na utilização
do território

Cumprimento das diretrizes
de ordenamento do território

Desenvolvimento
económico do concelho

Qualidade de vida

,PS,
P

+,P
S,P

,PS,
P

0

-,PS,P

-,S,T

-,S,T

-,MS.T

+,PS,P

,PS,
P

,PS,
P

-,PS,P

0

0

-,PS,T

-,S,T

+,PS,T

+,PS,P

#

#

Recolha e destino
de resíduos

#

0

0

+,MS,
P

0

+,S,
P

0

+,S,
P

0

+,S,P

#

#

+,MS,T

+,S,P

+,S,
P

+,S,
P

+,S,P

0

0

0

0

0

0

#

#

Descompactação
do solo

#

0

0

+,PS,T

#

#

#

#

#

#

-,PS,T

-,PS,T

#

+, S,T

0

0

0

#

#

+,PS,P

+,S,T

0

0

#

#

Circulação de
veículos no
empreendimento

#

0

0

-,PS,P

0

,PS,
T

0

0

0

-,PS,P

-,PS,T

-,PS,T

#

-,PS,T

,PS,
T

,PS,
T

-,PS,T

0

0

-,PS,T

-,PS,T

0

-,PS,P

#

#
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ANEXO 1 – Parecer favorável da Câmara Municipal de Ponte de Sor sobre a Operação de Loteamento OP 2
ANEXO 2 – Localização geográfica (nacional, regional e local) do Loteamento
ANEXO 3 – Planta do empreendimento na versão atual do estudo prévio do Projeto
ANEXO 4 – Espetros de ruído
ANEXO 5 – Lista de espécies faunísticas (aves)
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ANEXO 1

PARECER FAVORÁVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR SOBRE A OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO OP 2
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ANEXO 2

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NACIONAL, REGIONAL E LOCAL) DO LOTEAMENTO
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ANEXO 3

PLANTA DO EMPREENDIMENTO NA VERSÃO ATUAL DO ESTUDO PRÉVIO DO PROJETO
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ANEXO 4

ESPETROS DE RUÍDO
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ANEXO 5

LISTA DAS ESPÉCIES FAUNÍSTICAS (AVES)
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Habitat

confirmada

provável

Corredor ripícola

Cultura arvense

Olivais

Estruturas urbanas

Agricola

Estatuto continente

Zonas húmidas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

GALLIFORMES: Phasianidae
Perdiz

Alectoris rufa

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Codorniz

Coturnix coturnix Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Vulnerável (VU)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
Vulnerável (VU)
(Lc); CITES,
Apêndice II

X

X

X

X

X

X

CICONIIFORMES: Ciconiidae
Cegonha-branca

Ciconia ciconia

X

X

X

X

X

PELECANIFORMES: Ardeidae
Garça-boeira

Bubulcus ibis

X

X

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae

Bútio-vespeiro

Pernis apivorus
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X

X

X
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Habitat

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Gmelin, 1788

Pouco
preocupante
Quase
(Lc); CITES, (NT)
Apêndice II

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
Em perigo (EN)
(Lc); CITES,
Apêndice II

Águia-d'asa-redonda Buteo buteo

Águia-calçada

Hieraaetus
pennatus

Tartaranhão-caçador Circus pygargus

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

Ameaçado

X

X

X

confirmada

X

provável

Criticamente
em
perigo
(CR)/Vulnerável
(VU)

Corredor ripícola

Pouco
preocupante
(Lc)

Cultura arvense

Milvus milvus

Linnaeus, 1758

X

Olivais

Milhafre-real

Milvus migrans

Pouco
preocupante
Pouco preocupante
(Lc); CITES, (Lc)
Apêndice II

Estruturas urbanas

Milhafre-preto

Boddaert, 1783

Agricola

Estatuto continente

Zonas húmidas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Habitat

FALCONIFORMES: Falconidae

Peneireiro-vulgar

Ógea

Falcão-peregrino

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Falco subbuteo

Falco peregrinus

Pouco
preocupante
Pouco preocupante
(Lc); CITES, (Lc)
Apêndice II

X

X

X

X

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
Vulnerável (VU)
(Lc); CITES,
Apêndice I

X

Tunstall, 1771

Pouco
preocupante
Vulnerável (VU)
(Lc); CITES,
Apêndice II

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

X

COLUMBIFORMES: Columbidae
Pombo- torcaz

Columba
palumbus

Rola-brava

Streptopelia
turtur
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confirmada

provável

Corredor ripícola

Cultura arvense

Olivais

Estruturas urbanas

Agricola

Estatuto continente

Zonas húmidas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação
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Habitat

confirmada

provável

Corredor ripícola

Cultura arvense

Olivais

Estruturas urbanas

Agricola

Zonas húmidas

Estatuto continente

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

CUCULIFORMES: Cuculidae
Cuco-rabilongo

Clamator
glandarius

Cuco-canoro

Cuculus canorus

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Vulnerável (VU)

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Scopoli, 1769

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Scopoli, 1769

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

X

X

X

STRIGIFORMES: Tytonidae
Coruja-das-torres

Tyto alba

X

STRIGIFORMES: Strigidae
Mocho-galego

Athene noctua

Coruja-do-mato

Strix aluco
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X

X

X

X
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Habitat

X

confirmada

X

provável

X

Corredor ripícola

X

Cultura arvense

Agricola

X

Olivais

Zonas húmidas

X

Estatuto continente

Estruturas urbanas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

APODIFORMES: Apodidae
Andorinhão-preto

Apus apus

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

CORACIIFORMES: Meropidae
Abelharuco-comum

Merops apiaster

X

X

CORACIIFORMES: Upupidae
Poupa

Upupa epops

X

X

PICIFORMES:Picidae
Peto-verde

Picus viridis

X

PASSERIFORMES: Alaudidae
Cotovia-de-poupa

Galerida cristata

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda.

X

X

X

X
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Habitat

Pouco preocupante
(Lc)

X

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Quase
(NT)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

confirmada

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

X

provável

X

Corredor ripícola

X

Cultura arvense

Lullula arborea

Olivais

Cotovia-pequena

Estruturas urbanas

Pouco preocupante
(Lc)

Estatuto continente

Agricola

Pouco
preocupante
(Lc)

Estatuto
IUCN

Zonas húmidas

Mato

Linnaeus, 1758

Classificador

Pastagem

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

X

PASSERIFORMES: Oriolidae
Papa-figos

Oriolus oriolus

X

PASSERIFORMES: Laniidae

Picanço-real
Picanço-barreteiro

Lanius
meridionalis

Lanius senator

Temminck,
1820

Ameaçado

X

X

X

X

X

X

X

PASSERIFORMES: Corvidae
Gaio

Garrulus
glandarius

Gralha-preta

Corvus corone
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X

X

X
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Habitat

confirmada

provável

Corredor ripícola

Cultura arvense

Olivais

Corvus corax

Estruturas urbanas

Corvo

Agricola

Estatuto continente

Zonas húmidas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

Pouco
preocupante
(Lc)

Quase
(NT)

Temminck,
1820

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

X

Linnaeus, 1759

Pouco
preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Ameaçado

X

X

X

X

X

X

PASSERIFORMES:Sturnidae
Estorninho-preto

Sturnus unicolor

X

PASSERIFORMES: Hirundinidae
Andorinha-daschaminés

Hirundo rustica

Andorinho-dosbeirais

Delichon urbica

PASSERIFORMES: Paridae
Chapim-de-poupa

Chapim-azul

Parus cristatus

Parus caeruleus
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Habitat

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Gmelin, Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

confirmada

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

X

provável

Pouco preocupante
(Lc)

Corredor ripícola

X

Cultura arvense

Pouco
preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1760

Olivais

Pouco preocupante
(Lc)

Estruturas urbanas

Pouco
preocupante
(Lc)

Parus major

Agricola

Chapim-real

Zonas húmidas

X

Estatuto continente

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

X

PASSERIFORMES: Cisticolidae
Fuinha-dos-juncos

Cisticola juncidis Rafinesque,
1810

X

X

X

PASSERIFORMES:Troglodytidae
Carriça

Troglodytes
troglodytes

X

X

X

PASSERIFORMES: Turdidae
Melro-preto

Turdus merula

X

X

X

PASSERIFORMES: Sylviidae
Toutinegra-decabeça-preta

Sylvia
melanocephala

JF
1789
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X

X

X

X
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Habitat

confirmada

provável

Corredor ripícola

Cultura arvense

Olivais

Estruturas urbanas

Agricola

Zonas húmidas

Estatuto continente

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

PASSERIFORMES: Muscicapidae
Linnaeus, 1766
Cartaxo-comum

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Pouco
CL Brehm, 1820 preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

X

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)

Saxicola torquata

X

X

X

X

PASSERIFORMES:Sittidae
Trepadeira-azul

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

PASSERIFORMES: Certhiidae
Trepadeira

Certhia
brachydactyla

X

X

PASSERIFORMES: Sturnidae
Estorninho-preto

Sturnus unicolor

Temminck,
1820

X

X

X

PASSERIFORMES: Emberizidae
Escrevedeira-degarganta-preta

Emberiza cirulus

Linnaeus, 1757
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X

X

X

X
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Habitat

Pouco preocupante
(Lc)

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

Pouco preocupante
(Lc)
Pouco preocupante
(Lc)
Pouco preocupante
(Lc)

confirmada

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)

X

provável

Pouco preocupante
(Lc)

Corredor ripícola

Pouco
preocupante
(Lc)

Cultura arvense

Linnaeus, 1758

Olivais

Emberiza
calandra

Estruturas urbanas

Trigueirão

Agricola

Estatuto continente

Zonas húmidas

Pastagem

Estatuto
IUCN

Mato

Classificador

Montado

Designação
científica

Floresta

Nome vulgar

Nidificação

X

PASSERIFORMES: Passeridae
Pardal

Passer
domesticus

X

X

X

X

X

X

PASSERIFORMES: Fringillidae
Tentilhão-comum

Fringilla coelebs

Milheira

Serinus serinus

Linnaeus, 1766

Pouco
preocupante
(Lc)

Pintassilgo

Carduelis
carduelis

Linnaeus, 1758

Pouco
preocupante
(Lc)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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